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Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
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diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari
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.DWD3HQJDQWDU
.XULNXOXP  DGDODK NXULNXOXP EHUEDVLV NRPSHWHQVL 'L GDODPQ\D GLUXPXVNDQ VHFDUD WHUSDGX
NRPSHWHQVLVLNDSSHQJHWDKXDQGDQNHWHUDPSLODQ\DQJKDUXVGLNXDVDLSHVHUWDGLGLN-XJDGLUXPXVNDQ
SURVHV SHPEHODMDUDQ GDQ SHQLODLDQ \DQJ GLSHUOXNDQ XQWXN PHPDVWLNDQ NHWHUFDSDLDQ NRPSHWHQVL
\DQJGLLQJLQNDQWHUVHEXW%XNX\DQJGLWXOLVGHQJDQPHQJDFXSDGDNXULNXOXPLQLKDUXVQ\DGLUDQFDQJ
GHQJDQPHQJJXQDNDQSURVHVSHPEHODMDUDQ\DQJVHVXDLXQWXNPHQFDSDLNRPSHWHQVL\DQJVHVXDLGDQ
GLXNXUGHQJDQSURVHVSHQLODLDQ\DQJVHVXDL
3HUWDQ\DDQQ\DDGDODKVHSHUWLDSDEHQWXNLGHDO%XNX6LVZD.HODV,,6'0,\DQJSDGDKDNHNDWQ\D
EDUX VHWDKXQ EHODMDU PHPEDFD GDQ PHQXOLV" 5HQWDQJ MDZDEDQ DWDV SHUWDQ\DDQ LQL GDSDW VDQJDW
HNVWULP'DODPKDOLVLDGD\DQJPHQJLQJLQNDQWDQSDEXNXWHWDSLMXJDDGD\DQJPHQJLQJLQNDQVDWX
EXNXWHUSLVDKXQWXNVHWLDSPDWDSHODMDUDQ'DODPKDOSHQ\DMLDQDGD\DQJPHQJLQJLQNDQEHUEDVLV
NHJLDWDQ \DQJ KDUXV GLODNXNDQ SHVHUWD GLGLN WHWDSL DGD MXJD \DQJ PHQJLQJLQNDQ EHUEDVLV PDWHUL
\DQJKDUXVGLNXDVDLSHVHUWDGLGLN3HUGHEDWDQVHPDFDPLQLWLGDNDNDQSHUQDKVHOHVDL
%XNX 6HUL 3HPEHODMDUDQ 7HPDWLN 7HUSDGX XQWXN 6LVZD .HODV ,, 6'0, LQL GLWXOLV VHEDJDL MDODQ
WHQJDK GLDQWDUD NHLQJLQDQNHLQJLQDQ WHUVHEXW %XNDQQ\D WDQSD EXNX PHODLQNDQ DGD EXNX \DQJ
PHPXDWPDWHULPLQLPDOEHULVLNHJLDWDQNHJLDWDQ\DQJKDUXVGLODNXNDQSHVHUWDGLGLN.HODV,,6'
0,XQWXNPHQFDSDLNRPSHWHQVL\DQJGLKDUDSNDQ3HQGHNDWDQSHPEHODMDUDQWHPDWLNWHUSDGXGLSLOLK
GHQJDQEHEHUDSDDODVDQ3HUWDPDSHVHUWDGLGLN.HODV,,6'0,\DQJVHVXDLSHUNHPEDQJDQQ\DOHELK
PXGDKPHPDKDPLSHQJHWDKXDQIDNWXDOGLDMDNPHODOXLWHPDWHPDPHQJLNXWLSURVHVSHPEHODMDUDQ
WUDQVGLVLSOLQHU GLPDQD NRPSHWHQVL \DQJ GLDMDUNDQ GLNDLWNDQ GHQJDQ NRQWHNV SHVHUWD GLGLN GDQ
OLQJNXQJDQQ\DQ\D.HGXDPHODOXLSHQGHNDWDQWHUSDGXSHPEHODMDUDQPXOWLGLVLOLQHULQWHUGLVLSOLQHU
GLZXMXGNDQDJDUWXPSDQJWLQGLKDQWDUPDWHULSHPEHODMDUDQ\DQJVHODPDLQLWHUMDGLGDSDWGLKLQGDUL
GHPLWHUFDSDLQ\DHILVHQVLPDWHULSHPEHODMDUDQGDQHIHNWLYLWDVSHQ\HUDSDQQ\DROHKSHVHUWDGLGLN
6HEDJDLPDQD OD]LPQ\D VHEXDK EXNX WHNV SHODMDUDQ \DQJ PHQJDFX SDGD NXULNXOXP EHUEDVLV
NRPSHWHQVL EXNX LQL PHPXDW UHQFDQD SHPEHODMDUDQ EHUEDVLV DNWLYLWDV 'L GDODPQ\D GLUDQFDQJ
XUXWDQSHPEHODMDUDQ\DQJGLQ\DWDNDQGDODPNHJLDWDQNHJLDWDQ\DQJKDUXVGLODNXNDQSHVHUWDGLGLN
'HQJDQGHPLNLDQEXNXLQLPHQJDUDKNDQ\DQJKDUXVGLODNXNDQSHVHUWDGLGLNEHUVDPDJXUXGDQWHPDQ
WHPDQVHNHODVQ\DXQWXNPHQFDSDLNRPSHWHQVLWHUWHQWXEXNX\DQJSHPDQIDDWDQQ\DDGDODKGHQJDQ
SHVHUWDGLGLNPHPSUDNWLNNDQPDWHULPDWHULNHJLDWDQ\DQJWHUFDQWXPGLGDODPQ\DVHFDUDPDQGLULDWDX
NHORPSRNEXNDQEXNX\DQJPDWHULQ\DGLEDFDGLLVLDWDXSXQGLKDIDO
%XNXLQLPHQMDEDUNDQXVDKDPLQLPDO\DQJKDUXVGLODNXNDQSHVHUWDGLGLNXQWXNPHQFDSDLNRPSHWHQVL
\DQJ GLKDUDSNDQ 6HVXDL GHQJDQ SHQGHNDWDQ \DQJ GLJXQDNDQ GDODP .XULNXOXP  SHVHUWD
GLGLN GLDMDN PHQMDGL EHUDQL XQWXN PHQFDUL VXPEHU EHODMDU ODLQ \DQJ WHUVHGLD GDQ WHUEHQWDQJ OXDV
GLVHNLWDUQ\D3HUDQJXUXGDODPPHQLQJNDWNDQGDQPHQ\HVXDLNDQGD\DVHUDSSHVHUWDGLGLNGHQJDQ
NHWHUVHGLDDQ NHJLDWDQ SDGD EXNX LQL VDQJDW SHQWLQJ *XUX GDSDW PHPSHUND\DQ\D GHQJDQ NUHDVL
GDODPEHQWXNNHJLDWDQNHJLDWDQODLQ\DQJVHVXDLGDQUHOHYDQ\DQJEHUVXPEHUGDULOLQJNXQJDQVRVLDO
GDQDODP
6HEDJDLHGLVLSHUWDPDEXNXLQLVDQJDWWHUEXNDGDQSHUOXWHUXVGLODNXNDQSHUEDLNDQGDQSHQ\HPSXUQDDQ
8QWXNLWXNDPLPHQJXQGDQJSDUDSHPEDFDPHPEHULNDQNULWLNVDUDQGDQPDVXNDQXQWXNSHUEDLNDQ
GDQ SHQ\HPSXUQDDQ SDGD HGLVL EHULNXWQ\D$WDV NRQWULEXVL WHUVHEXW NDPL XFDSNDQ WHULPD NDVLK
0XGDKPXGDKDQNLWDGDSDWPHPEHULNDQ\DQJWHUEDLNEDJLNHPDMXDQGXQLDSHQGLGLNDQGDODPUDQJND
PHPSHUVLDSNDQJHQHUDVLVHUDWXVWDKXQ,QGRQHVLD0HUGHND  
-DNDUWD-DQXDUL
0HQWHUL3HQGLGLNDQGDQ.HEXGD\DDQ
0RKDPPDG1XK
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Tentang Buku Panduan Guru
Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas ,,
Buku Panduan Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran
tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang melingkupi
beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata pelajaran.
Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran yang
menyatu dan mengalir.
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.
Berbagai teknik penilaian siswa.
Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan.
Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk
ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah.
Petunjuk penggunaan buku siswa.

Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi (sikap,
pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi. Aktivitas tersebut
mencakup hal-hal sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

iv

Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan cerita,
bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, demonstrasi, dan pemecahan masalah.
Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisir informasi yang
disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan).
Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan
pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari.
Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep.
Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah dipelajari.
Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa.
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Bagaimana Menggunakan Buku Panduan Guru?
Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan Buku
Siswa 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) , dan (KI) ,, dalam semua kegiatan
pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk mendukung
pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positif.
4. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti (KI) , dan (KI) ,, dengan kegiatan
pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah.
5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku siswa
sesuai dengan halaman yang dimaksud.
6. Mulailah setiap kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengantar sesuai
tema pembelajaran. Lebih baik lagi jika dilengkapi dengan kegiatan pembukaan
yang menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Misalnya bercerita,
mengajukan pertanyaan yang menantang, menyanyikan lagu, menunjukkan
gambar dan sebagainya. Demikian juga pada saat menutup pembelajaran.
Pemberian pengantar pada setiap perpindahan subtema dan tema, menjadi
faktor yang sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dan keberhasilan
pendekatan tematik terpadu yang diuraikan dalam buku ini.
7. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Termasuk di
dalamnya menemukan kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang
sesuai dengan perencanaan (misalnya siswa tidak bisa mengamati tanaman di
luar kelas pada saat hujan).
8. Pilihlah beragam metode pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya
bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, menggambar, dan
sebagainya). Penggunaan beragam metode tersebut, selain melibatkan siswa
secara langsung, diharapkan juga dapat melibatkan warga sekolah dan lingkungan
sekolah.
9. Kembangkanlah keterampilan berikut ini:
a. Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM),
b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat
tinggi,
c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan
d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas.
10. Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di lingkungan
sekolah.
11. Pada semester I terdapat 4 tema. Tiap tema terdiri atas 4 subtema. Setiap subtema
diuraikan ke dalam 6 pembelajaran. Satu pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari.
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12. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun
demikian, alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah sebagai petunjuk
umum. Guru diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan situasi
dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik terpadu.
13. Pada akhir subtema buku siswa, dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang
sejalan dengan pencapaian kompetensi. Meskipun demikian, guru dianjurkan
untuk menambah bahan-bahan latihan bagi siswa dari sumber-sumber yang lain.
14. Hasil unjuk kerja siswa yang berupa karya dan bukti penilaian dapat berfungsi
sebagai portofolio siswa.
15. Buatlah catatan refleksi setelah satu subtema selesai, sebagai bahan untuk
melakukan perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Misalnya faktorfaktor yang menyebabkan pembelajaran berlangsung dengan baik, kendalakendala yang dihadapi, dan ide-ide kreatif untuk pengembangan lebih lanjut.
16. Libatkan semua siswa tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap siswa cerdas dengan
keunikan masing-masing. Dengan demikian, pemahaman tentang kecerdasan
majemuk, gaya belajar siswa serta beragam faktor penyebab efektivitas dan
kesulitan belajar siswa, sangat dibutuhkan.
17. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk mendidik
sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran).

Kegiatan bersama Orang Tua
Secara khusus, di setiap akhir pembelajaran pada Buku Siswa, terdapat kolom
untuk orang tua dengan subjudul ‘Kegiatan bersama Orang Tua’. Kolom ini berisi
informasi tentang materi yang dipelajari dan aktivitas belajar yang dapat dilakukan
siswa bersama orang tua di rumah. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat
dalam aktivitas belajar siswa. Guru perlu membangun komunikasi dengan orang tua
sehubungan dengan kegiatan pembelajaran yang akan melibatkan orang tua dan
siswa di rumah.

Beberapa Singkatan Nama Mata Pelajaran dan Kepanjangannya
1. SBDP : Seni Budaya dan Prakarya
2. PPKn : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. PJOK : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

vi
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Panduan Penilaian
I. Teknik dan Instrumen Penilaian
Secara umum, terdapat berbagai teknik penilaian yang dapat digunakan, antara
lain:
1. Tes (tertulis, lisan, dan praktik atau unjuk kerja)
2. Teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran
berlangsung dan atau atau di luar pembelajaran
3. Teknik pemberian tugas untuk perorangan atau kelompok yang dapat berbentuk
tugas rumah dan atau atau proyek
Di dalam Buku Panduan Guru ini, teknik penilaian yang dikembangkan, yaitu:
1. Tes (tertulis dan unjuk kerja)
2. Observasi (pengamatan)
3. Portofolio.
Instrumen Penilaian:
1. Instrumen tes tertulis dalam bentuk soal
Penilaian dilakukan dengan cara menghitung jumlah jawaban benar dari soal
yang tersedia.
Skor maksimal
: 100
Penilaian

:

Skor yang diperoleh
X 100
Skor ideal

Konversi Nilai (Skala 0-100)

Predikat

Klasifikasi

81-100

A

SB (Sangat Baik)

66-80

B

B (Baik)

51-65

C

C (Cukup)

0-50

D

K (Kurang)

Keterangan:
 Skor yang diperoleh adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dari kriteria 1
dan kriteria 2.
 Skor ideal adalah perkalian dari banyaknya kriteria dengan skor tertinggi.
Pada contoh ini, skor ideal = 2 x 4 = 8.
Perhitungan nilai akhir siswa:
7
 Beni : __
x 100 = 87,5
8

8
 Dayu : __
x 100 = 100
8
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2. Instrumen unjuk kerja dalam bentuk Rubrik Penilaian.
Contoh Rubrik Penilaian Bernyanyi
No.

Kriteria

1.

Kemampuan
bernyanyi

Memenuhi 3 aspek
(hafal syair, nada
tepat, dan ekspresif)

Memenuhi 1 dari 3
aspek

Belum mampu
memenuhi semua
aspek

Tidak memenuhi 3
aspek

2.

Kepercayaan
diri

Tidak terlihat
ragu-ragu

Terlihat ragu-ragu

Memerlukan
bantuan guru

Belum berani tampil
bernyanyi

Baik Sekali
4

Baik
3

Cukup
2

Perlu Bimbingan
1

Lembar Pengamatan Kegiatan Diskusi
No

Kriteria

Terlihat ()

Belum Terlihat ()

1.

Kemampuan bertanya

....

....

2.

Kemampuan menjawab pertanyaan

....

....

3.

Keberanian menyampaikan pendapat

....

....

3. Instrumen Observasi berbentuk Lembar Pengamatan
Contoh Lembar Pengamatan Kegiatan Permainan
No.

Terlihat (3)

Kriteria

Belum Terlihat
(3)

1.

Siswa mampu mengikuti instruksi
guru

....

....

2.

Siswa terlibat aktif dalam permainan

....

....

3.

Siswa mengungkapkan perasaan dan
pendapatnya setelah melakukan kegiatan permainan

....

....

Catatan: guru memberikan tanda (3) pada setiap kriteria sesuai dengan kinerja siswa

Hasil Pengamatan Kegiatan Permainan
Kriteria 1
No

Nama Siswa

Kriteria 2

Terlihat
(3)

Belum
Terlihat
(3)

Terlihat
(3)

Belum
Terlihat
(3)

Terlihat
(3)

Belum
Terlihat
(3)

1.

Beni

....

....

....

....

....

....

2.

Dayu

....

....

....

....

....

....

3.

Siti

....

....

....

....

....

....

4.

Udin

....

....

....

....

....

....

....

....

Dan seterusnya

Catatan: guru memberikan tanda (3) pada setiap kriteria sesuai dengan kinerja siswa
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Kriteria 3
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II. Penilaian Sikap atau Karakter Siswa
1. Pada semester I, berbagai sikap atau nilai karakter yang akan dikembangkan
meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, patuh
terhadap tata tertib, teliti, kasih sayang, kerja sama, menghargai, dan
sebagainya.
2. Untuk mencapai sikap atau nilai karakter tersebut, selain dilakukan secara
tidak langsung melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang dilakukan, guru
diharapkan dapat melakukan penilaian secara langsung atas ketercapaian
nilai karakter tertentu pada diri siswa. Langkah-langkah di bawah ini dapat
dijadikan pertimbangan untuk melakukan penilaian.
a. Mengingat kendala yang ada, terutama ketersediaan waktu, maka dalam
1 semester, guru dapat menentukan 2 atau 3 nilai karakter yang akan
dikembangkan dan dinilai secara langsung. Jenis karakter yang akan
dikembangkan, hendaknya menjadi keputusan sekolah, meskipun tidak
menutup kemungkinan, dalam satu kelas ada tambahan 1 atau 2 nilai
karakter lain, sesuai dengan kebutuhan di kelas tersebut.
b. Misalnya dalam semester 2 ini, nilai karakter yang akan dikembangkan
adalah:
 Disiplin
 Kerja sama
 Percaya diri
c. Setiap karakter dibuatkan indikator. Contoh indikator disiplin dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Nilai Karakter yang
Dikembangkan

Definisi

Disiplin

Indikator
 Kehadiran ke sekolah tepat waktu
 Senantiasa menjalankan tugas piket
 Menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu
yang disepakati

Ketaatan
atau
kepatuhan
terhadap
peraturan

d. Kembangkan instrumen penilaian, misalnya lembar pengamatan.
Contoh Lembar Pengamatan
Bulan: ............. 2014
Nilai Karakter yang Dikembangkan: Disiplin
Perkembangan *)
No.

Nama

Minggu I
BT

1.

Beni

2.

Dayu

3.

Siti

4.

Udin

MT

MB

Minggu II
SM

BT

MT

MB

Minggu III
SM

BT

MT

MB

Ket.

Minggu IV
SM

BT

MT

MB

SM

Dst
*) Guru memberikan tanda (3) pada setiap kriteria sesuai dengan nilai karakter yang muncul dari siswa
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Keterangan:
Tahapan perkembangan nilai karakter sebagaimana tercantum dalam Kerangka
Acuan Pendidikan Karakter (Kemendiknas, 2010) meliputi:
BT: Belum Terlihat
apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang
dinyatakan dalam indikator karena belum memahami makna dari nilai itu (tahap
anomi).
MT: Mulai Terlihat
apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal
perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten karena
sudah ada pemahaman dan mendapat penguatan lingkungan terdekat (tahap
heteronomi).
MB: Mulai Berkembang
apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang
dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, karena selain sudah ada
pemahaman dan kesadaran juga mendapat penguatan lingkungan terdekat dan
lingkungan yang lebih luas (Tahap Sosionomi).
SM: Sudah Membudaya,
apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan
dalam indikator secara konsisten karena selain sudah ada pemahaman dan
kesadaran dan mendapat penguatan lingkungan terdekat dan lingkungan yang
lebih luas sudah tumbuh kematangan moral (tahap autonomi).
Catatan:
Guru diharapkan mengembangkan teknik dan instrumen penilaian lebih lanjut
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
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Subtema 1:

Hidup Rukun di Rumah
Pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2

PJOK
1.1

2.1

Menghargai tubuh dengan
seluruh perangkat gerak
dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan.
Berperilaku sportif dalam
bermain.

Matematika
1.1

2.1

Ru

Subtema
1

1.2

ah

H idu

2.1

Menikmati keindahan
alam dan karya seni
sebagai salah satu tandatanda kekuasaan Tuhan.
Menunjukkan rasa
percaya diri untuk berlatih
mengekspresikan diri
dalam mengolah karya
seni.

PPKn

um

2.5

Menerima anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
berupa bahasa Indonesia
yang dikenal sebagai
bahasa persatuan dan
sarana belajar di tengah
keberagaman bahasa
daerah.
Memiliki perilaku
santun dan jujur dalam
percakapan tentang
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia dan/
atau bahasa daerah.

1.1

k u n di
R

p

Bahasa Indonesia
1.1

SBDP

Menerima dan
menjalankan ajaran
agama yang dianutnya.
Menunjukkan sikap
cermat dan teliti, jujur,
tertib dan mengikuti
aturan, peduli, disiplin
waktu serta tidak
mudah menyerah dalam
mengerjakan tugas.

2.1

Menerima kebersamaan
dalam keberagaman
sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah dan
sekolah.
Menunjukkan perilaku
toleransi, kasih sayang,
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, dan
guru sebagai perwujudan
moral Pancasila.
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Subtema 1:

Hidup Rukun di Rumah
Pemetaan Kompetensi Dasar 3 dan 4
Bahasa Indonesia

PJOK

3.6

4.3

Ru

k u n di R

um

Subtema
1

ah

4.6

3.3

p

4.2

Mengetahui konsep
gerak variasi pola gerak
dasar non-lokomotor
dalam berbagai bentuk
permainan sederhana
dan atau permainan
tradisional.
Mempraktikkan variasi
pola gerak dasar
non-lokomotor yang
dilandasi konsep gerak
dalam berbagai bentuk
permainan sederhana
dan atau permainan
tradisional.
Mengetahui konsep
penggunaan variasi pola
gerak dasar lokomotor
dan non-lokomotor sesuai
dengan irama (ketukan)
tanpa/dengan musik
dalam aktivitas gerak
ritmik.
Mempraktikkan
penggunaan variasi pola
gerak dasar lokomotor
dan non-lokomotor sesuai
dengan irama (ketukan)
tanpa/dengan musik
dalam aktivitas gerak
ritmik.

H id u

3.2

3.5

4.5

SBDP
3.1

3.2

4.3

4.8

2

Mengenal bahan dan alat
serta tekniknya dalam
membuat karya seni rupa
Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama
rata dengan alat musik
ritmis.
Menggambar imajinatif
dengan memanfaatkan
beragam media
Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

Mengenal teks buku
harian tentang kegiatan
anggota keluarga dan
dokumen milik keluarga
dengan bantuan guru
atau teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Mengungkapkan teks
buku harian tentang
kegiatan anggota
keluarga dan dokumen
milik keluarga secara
mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.
Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi kosakata
bahasa daerah untuk
membantu pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun daam
kemajemukan keluarga
dan teman secara mandiri
dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang dapat
diisi kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan rumah dan
sekolah.
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Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok dienes
(kubus satuan)..
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari
100

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
Kemampuan yang
Dikembangkan

Kegiatan Pembelajaran
1. Mengidentifikasi berbagai pola irama lagu dengan
menggunakan alat musik ritmis.
2. Memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama
tiga.
3. Menentukan karakter setiap individu di rumah.
4. Menyebutkan keberagaman anggota keluarga
berdasarkan jenis kelamin.
5. Membaca teks permintaan maaf.
6. Memperagakan contoh ucapan permohonan maaf.
7. Membilang sampai 500.
8. Melengkapi deret bilangan berpola +1.
9. Menulis teks buku harian.

Sikap

1. Melakukan gerakan variasi pola gerak dasar
nonlokomotor.
2. Menyebutkan keberagaman anggota keluarga
berdasarkan kegemaran/hobi
3. Membaca lambang bilangan.
4. Membilang loncat.
5. Mengelompokkan berbagai kegiatan berdasarkan peran
setiap anggota keluarga.
6. Mencatat peran setiap anggota keluarga.
7. Menulis teks buku harian.
8. Menyimpulkan isi teks buku harian yang telah ditulis.

Sikap

1. Memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama
tiga.
2. Mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya
seni rupa.
3. Menggambar imajinatif dengan memanfaatkan media di
lingkungan.
4. Membaca teks permintaan maaf.
5. Mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun.
6. Membedakan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun.
7. Membaca membaca lambang bilangan sampai 500.
8. Membilang loncat.

Sikap

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan
 Menjawab pertanyaan dari
teks buku harian Udin.
 Membilang dengan
menggunakan blok dienes.
 Melengkapi barisan bilangan
+1.

Keterampilan
 Menyanyi dengan memainkan
alat musik ritmis.
 Memperagakan ucapan
permohonan maaf.
 Menulis teks buku harian.

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan
 Menjawab pertanyaan
berdasarkan teks buku harian
yang ditulis.
 Melengkapi deret bilangan
berpola +2.

Keterampilan
 Bermain Lingkaran Besar dan
Lingkaran Kecil.
 Membaca lambang bilangan.
 Menulis teks buku harian.
 Membaca dan menyimpulkan
isi teks buku harian.

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan
 Membuat pertanyaan
berdasarkan teks lagu.
 Melengkapi deret bilangan
berpola +3.

Keterampilan
 Menyanyi dengan memainkan
alat musik ritmis.
 Mengubah syair lagu menjadi
cerita dengan berkreasi.
 Bermain peran.
 Membaca lambang bilangan.

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
Kegiatan Pembelajaran
1. Mengelompokkan contoh sikap hidup rukun.
2. Menyebutkan keberagaman anggota keluarga
berdasarkan kegemaran/hobi.
3. Menunjukkan pola irama bervariasi pada alat musik
ritmis.
4. Memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama
tiga menggunakan alat musik ritmis.
5. Menjelaskan keberagaman anggota keluarga
berdasarkan sifat-sifat.

Kemampuan yang
Dikembangkan
Sikap
 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan
 Menjawab pertanyaan
berdasarkan gambar tentang
kegemaran.
 Menulis-sifat baik dan buruk
yang terdapat pada syair lagu
“Peramah dan Sopan”.
 Menjawab pertanyaan
tentang keberagaman dalam
keluarga.

Keterampilan
 Mengelompokkan contoh
sikap hidup rukun dan tidak
rukun.
 Menyanyi dengan memainkan
alat musik ritmis.
 Menempel gambar alat musik
ritmis dari majalah atau
koran.

4

1. Melakukan variasi berbagai gerakan aktivitas jasmani.
2. Menemukan peran permintaan maaf terhadap sikap
hidup rukun.
3. Menjelaskan keberagaman anggota keluarga
berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki.
4. Menyebutkan cara menjaga sikap kerukunan dalam
keberagaman.
5. Menceritakan kerja sama dalam melaksanakan
kegiatan keluarga yang berbeda sifat/karakter.

Sikap

1. Membilang loncat.
2. Membaca lambang bilangan sampai 500.
3. Menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kemajemukan
keluarga.
4. Menjelaskan akibat tidak rukun dalam kemajemukan
keluarga.
5. Menunjukkan pola irama rata pada alat musik ritmis.
6. Memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama
tiga.

Sikap

Buku Guru Kelas 2 SD/MI

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan
 Menjawab pertanyaan dari
teks percakapan bermain
peran.

Keterampilan
 Menirukan berbagai gerakan
berdasarkan permainan
sutradara.
 Bermain peran.
 Menulis pertanyaan pada
kartu tanya jawab.

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan
 Melengkapi teks rumpang.
 Melengkapi barisan bilangan.

Keterampilan
 Membaca lambang bilangan.
 Diskusi tentang hidup rukun.
 Bernyanyi dengan bertepuk
tangan.
 Menjawab pertanyaan
berdasarkan teks lagu “NaikNaik ke Puncak Gunung”.

Pemetaan Indikator Pembelajaran
Bahasa Indonesia
3.3

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok dienes
(kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari
100

4.3

Indikator
3.1.1

Membilang sampai 500
dengan menggunakan
blok dienes (kubus
satuan).
3.1.2 Menyebutkan banyak
benda dengan
menggunakan kubus
satuan blok dienes
(kubus satuan).
4.1.1 Menentukan pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilangan
kurang dari 100.
4.1.2 Membuat pola-pola
bilangan sederhana
dengan menggunakan
bilangan kurang 100

3.5

4.5

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan rumah dan
sekolah.

Indikator
3.3.1 Menyebutkan
keberagaman anggota
keluarga berdasarkan
jenis kelamin.
4.3.1 Menceritakan
kebersamaan dengan
anggota keluarga yang
berbeda jenis kelamin.

SBDP
3.2

4.8

Mengenal teks buku harian
tentang kegiatan anggota
keluarga dan dokumen
milik keluarga dengan
bantuan guru atau teman
dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang dapat
diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu pemahaman.
Mengungkapkan teks buku
harian tentang kegiatan
anggota keluarga dan
dokumen milik keluarga
secara mandiri dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.
Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman
dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang dapat
diisi kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun daam
kemajemukan keluarga
dan teman secara mandiri
dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang dapat
diisi kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian

Indikator

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama
rata dengan alat musik
ritmis.
Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

Indikator
3.2.1 Mengidentifikasi
berbagai pola irama lagu
dengan menggunakan
alat musik ritmis.
4.8.1 Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

3.3.1 Menentukan karakter
setiap individu di rumah.
3.3.2 Membedakan setiap invidu
di rumah berdasarkan
karakter yang dimiliki.
3.5.1 Mengidentifikasi contoh
sikap hidup rukun dan
tidak rukun dalam
kemajemukan keluarga.
4.3.1 Menulis teks buku harian
tentang kegiatan keluarga
dengan EYD yang tepat.
4.5.1 Membaca teks permintaan
maaf untuk menjaga
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga.

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan menyanyikan lagu “Ruri Abangku”, siswa dapat
mengidentifikasi berbagai pola irama lagu dengan menggunakan alat musik ritmis secara teliti.
2. Dengan menggunakan alat musik ritmis, siswa dapat memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama tiga
dengan percaya diri.
3. Dengan menjawab pertanyaan tentang sebutan kakak lakilaki dan perempuan, siswa dapat menentukan karakter
setiap individu di rumah dengan teliti.
4. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat membedakan
setiap individu di rumah berdasarkan karakter yang dimiliki
dengan teliti.
5. Dengan teks buku harian Udin, siswa dapat membaca
teks permintaan maaf untuk menjaga sikap hidup dalam
kemajemukan keluarga dengan teliti.
6. Dengan menjawab pertanyaan dari teks permintaan maaf,
siswa dapat mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dan
tidak rukun dalam kemajemukan keluarga dengan teliti.
7. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memperagakan
contoh ucapan permohonan maaf dengan santun dan
percaya diri.
8. Dengan menggunakan kubus satuan, siswa dapat
membilang sampai 500 dengan teliti.
9. Dengan menggunakan kubus satuan, siswa dapat
menyebutkan banyak benda dengan teliti.
10. Dengan mengamati deret bilangan, siswa dapat
menentukan pola-pola bilangan sederhana menggunakan
bilangan kurang dari 100 dengan teliti.
11. Dengan mengamati deret bilangan, siswa dapat membuat
pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan bilangan kurang 100 dengan teliti.
12. Dengan mengamati contoh teks buku harian Udin dan
bimbingan guru, siswa dapat menulis teks buku harian
tentang kegiatan keluarga dengan EYD yang tepat secara
teliti.
13. Dengan kegiatan menulis teks buku harian, siswa dapat
menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan
jenis kelamin dengan percaya diri.
14. Dengan kegiatan menulis teks buku harian, siswa dapat
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menceritakan kebersamaan dengan anggota keluarga yang
berbeda jenis kelamin dengan bahasa yang santun dan
percaya diri.

Media dan Alat Pembelajaran
x
x
x
x

Teks lagu “Ruri Abangku”.
Contoh teks buku harian Udin.
Gambar operasi hitung menggunakan kubus satuan.
Gambar beberapa rak buku yang berkaitan dengan barisan
bilangan +1.

Kegiatan Pembelajaran

x Menuliskan pertanyaan beserta jawaban berdasarkan
gambar pada buku siswa.
Contoh:
Pertanyaan

: Apa yang sedang dilakukan Udin dan
Mutiara?

Jawab

: Mutiara dan Udin sedang membaca
buku.

Pertanyaan

: ................................................................
................................................................

Jawaban

: ................................................................
................................................................

&DWDWDQ
 .DOLPDWWDQ\DGLEXDWGHQJDQPHQJJXQDNDQNDWDWDQ\D
 .DOLPDWWDQ\DGLDNKLULGHQJDQWDQGDWDQ\D " 
 $ZDONDOLPDWPHQJJXQDNDQKXUXIEHVDUGDQGLDNKLUL
GHQJDQWDQGDWLWLN
 1DPDRUDQJGLDZDOLGHQJDQKXUXIEHVDU

x Guru memperkenalkan alat musik ritmis kepada siswa
(mengamati).
 Alat musik ritmis adalah alat musik tak bernada. Alat
musik ritmis digunakan untuk keteraturan irama lagu.
Cara memainkan alat musik ritmis dengan dipukul,
baik dipukul dengan tangan maupun dengan alat, atau
dikocok. Contoh alat musik ritmis di antaranya: rebana,
drum, talempong, gendang, tamborin, marakas, dan lain
sebagainya.
 Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Panjang
pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan.
Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang dapat
diibaratkan seperti bunyi detak jarum jam.
 Pola irama berjalan menurut birama. Birama yaitu kuat
lemahnya bunnyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi
dibatasi garis yang disebut garis birama. Birama ditandai
dengan tanda birama. Contoh tanda birama yaitu 4/4.

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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Birama 4/4 artinya setiap birama ada empat ketukan.
 Perhatikan contoh irama berikut!
Penulisan pola irama digambarkan dengan t
- - - | - - - | - - - | - - - || birama
t t t t | t . t t | t . t . | t . . . || pola irama
1 1 1 1 | 2 1 1 | 2 2 | 3 1 || ketukan

x Siswa menyanyikan lagu “Ruri Abangku” secara bersamasama dengan percaya diri (mencoba).
x Siswa memperhatikan guru menyanyikan lagu “Ruri Abangku” sesuai ketukan dengan menggunakan alat musik ritmis
(mengamati).
x Siswa dibimbing memainkan alat musik ritmis (mengamati).
x Siswa menyanyikan lagu “Ruri Abangku” dengan memainkan
alat musik ritimis (mencoba).
x Siswa diajak menyanyikan lagu lain yang mempunyai birama
2/4 (mencoba).
x Siswa mengidentifikasi pola irama pada lagu yang
dinyanyikan tersebut menggunakan alat musik ritmis
(menalar).
x Siswa memainkan pola irama pada lagu berbirama 2/4
menggunakan alat musik ritmis (mencoba).
x Siswa membedakan pola irama pada lagu “Ruri Abangku”
dengan lagu lain berbirama 2/4 yang telah dinyanyikan
tersebut (menalar).
x Siswa membaca nyaring syair lagu (mengamati).

8

Buku Guru Kelas 2 SD/MI

x Siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa
(menalar).
x Siswa dan guru melakukan tanya jawab sebutan kakak
laki-laki dan perempuan di daerah setempat (menanya).
 %HEHUDSDFRQWRKVHEXWDQNDNDNODNLODNLGDQSHUHPSXDQGLEH
EHUDSDGDHUDK
 8GDDGDODKVHEXWDQNDNDNODNLODNLGDODPEDKDVD0LQDQJ
 8QLDGDODKVHEXWDQNDNDNSHUHPSXDQGDODPEDKDVD0LQDQJ
 0DVDWDX5DNDDGDODKVHEXWDQNDNDNODNLODNLGDODPEDKDVD
-DZD
 0EDNDWDX0EDN\XDGDODKVHEXWDQNDNDNSHUHPSXDQGDODPED
KDVD-DZD
 $DDWDX$NDQJDGDODKVHEXWDQNDNDNODNLODNLGDODPEDKDVD
6XQGD
 7HWHKDWDX&HXFHXDGDODKVHEXWDQNDNDNSHUHPSXDQGDODPED
KDVD6XQGD
 0SRNDGDODKVHEXWDQNDNDNSHUHPSXDQGDODPEDKDVD%HWDZL
 'DHQJDGDODKVHEXWDQNDNDNODNLODNLGDODPEDKDVD0DNDVVDU
%DOL

x Siswa menyebutkan sebutan kakak laki-laki dan perempuan
yang ada dalam keluarganya (mengomunikasikan).
x Siswa membaca teks buku harian Udin (mengamati).
x Siswa menjawab pertanyaan dari teks buku harian Udin
(menalar).
x Siswa mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dan tidak
rukun dalam kemajemukan keluarga (menalar).
x Siswa membaca contoh ucapan permohonan maaf yang ada
pada buku siswa (mengamati).
x Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang ucapan
permohonan maaf yang santun (menanya).
x Guru menjelaskan kalimat permohonan maaf yang santun
kepada siswa, kemudian siswa dibimbing memperagakan
ucapan permohonan maaf (mengamati).
x Siswa memperagakan ucapan permohonan maaf di depan
kelas (mencoba).

x Siswa diajak mengamati rak buku yang ada di dalam kelas
atau perpustakaan sekolah (mengamati).
x Siswa menghitung jumlah buku pada rak yang diamati
(menalar).
x Siswa mengamati gambar susunan buku yang ada pada
buku siswa (mengamati).
x Siswa mengamati gambar cara menghitung jumlah buku
dengan menggunakan sistem blok dienes (mengamati).
x Siswa bertanya tentang gambar yang telah diamati
(menanya).

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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x Siswa menyebutkan banyak benda berdasarkan pengamatan (mengomunikasikan).

x Siswa membilang banyak benda berdasarkan gambar kubus
satuan pada buku siswa (menalar).
x Dari kegiatan membilang yang telah dilakukan, siswa
menyebutkan banyak benda berdasarkan gambar yang
diamati (mengomunikasikan).

x Siswa membuat kalimat dengan menggunakan salah
satu lambang bilangan dari lima bilangan pada kegiatan
membilang yang telah dilakukan sebelumnya (menalar).
x Siswa menyalin kalimat yang telah dibuat dalam huruf tegak
bersambung (mencoba).
x Siswa mengamati gambar tumpukan buku pada beberapa
rak (mengamati).
x Siswa membandingkan banyak buku yang ada pada masingmasing rak (menalar).
x Siswa mengamati sebuah barisan bilangan yang ada pada
buku siswa (mengamati).
x Siswa menyebutkan pola bilangan pada barisan bilangan
yang diamati (mengomunikasikan).

x Siswa melengkapi barisan bilangan berpola +1 (menalar).
x Siswa menulis teks buku harian tentang kegiatan bersama
anggota keluarga dengan menggunakan EYD yang tepat
(mencoba).
x Siswa menyebutkan keberagaman anggota keluarga
berdasarkan jenis kelamin pada teks buku harian yang
ditulis (mencoba).
x Siswa menceritakan kebersamaan dengan anggota keluarga
yang berbeda jenis kelamin pada teks buku harian yang
ditulis (mengomunikasikan).
PENGAYAAN
x Siswa menyanyikan kembali lagu Ruri Abangku sesuai ketukan dengan menggunakan alat musik ritmis.
x Guru menugaskan siswa menulis contoh kalimat
permohonan maaf.
x Siswa diminta menceritakan kembali keberagaman anggota
keluarga berdasarkan jenis kelamin.

10
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x Siswa diberikan latihan tentang membilang dengan
menggunakan kubus satuan .

REMEDIAL

x Bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memainkan
alat musik ritmis diberikan bimbingan, bimbingan dapat
diberikan di luar jam pelajaran.
x Bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis
kalimat permohonan maaf diberikan bimbingan berupa
latihan dan contoh-contoh kalimat permohonan maaf yang
lebih beragam.
x Bagi siswa yang kesulitan dalam menulis teks buku harian
tentang kebersamaan dengan anggota keluarga diberikan
bimbingan secara berkala.
x Bagi siswa yang kesulitan dalam membilang dengan menggunakan kubus satuan diberikan latihan tambahan.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
a. Menjawab pertanyaan dari teks buku harian Udin
Jumlah Soal: 4 buah
Skor maksimal: 100
Skor setiap jawaban: 25
.XQFLMDZDEDQ
 8GLQPHPLQWDPDDINDUHQDPHQ\REHNEXNXNDNDN
 .DUHQDWLGDNVHQJDMDPHPEXDWEXNXNDNDNVREHN
 ,\DNDNDNPHPDDINDQ8GLQ
 8GLQDNDQVHGLKPHUHNDELVDEHUWHQJNDU
 3HUDJDDQXFDSDQSHUPRKRQDQPDDI SHQLODLDQSDGD
DVSHNNHWHUDPSLODQ 

b. Membilang dengan menggunakan balok dienes atau
kubus satuan

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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Jumlah soal : 5 buah
Skor maksimal: 100
Skor setiap jawaban : 20
.XQFLMDZDEDQ
-DZDEDQGLVHVXDLNDQGHQJDQSHQGDSDWVLVZD

c. Melengkapi barisan bilangan +1
Jumlah soal : 5 buah
Skor maksimal: 100
Skor setiap jawaban : 20
.XQFLMDZDEDQ
 
 
 
 
 

3. Keterampilan
a. Menyanyi dengan memainkan alat musik ritmis
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik menyanyi dengan memainkan alat musik ritmis
No.

12

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan Lagu.

Konsisten
menyanyi
dengan
nada yang
tepat tanpa
bimbingan
guru.

Terkadang
kurang
konsisten
menyanyi
dengan
nada yang
tepat tanpa
bimbingan
guru.

Terkadang
kurang
konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat
walaupun
telah
dibimbing
guru.

Menyanyi
dengan
nada yang
tidak tepat
walaupun
telah
dibimbing
guru.

2.

Kemampuan memainkan
alat musik ritmis.

Mampu
mengembangkan ritmis
dari pola yang
disajikan.

Hanya mampu
memainkan
ritmis dari pola
yang disajikan, tapi tidak
mampu untuk
mengembangkan.

Mengalami
kesulitan
dalam meniru
ritmis yang
disajikan.

Tidak mampu
sama sekali
meniru ritmis
yang disajikan.
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b. Memperagakan ucapan permohonan maaf
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik penilaian memperagakan ucapan permohonan maaf
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Ekpresi.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan
dialog secara
konsisten.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan dialog
namun kurang
konsisten.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh tidak
sesuai dengan
dialog.

Monoton, tanpa
ekspresi.

2.

Lafal.

Dialog
dilafalkan
dengan tepat
dan jelas.

Ada 1-2 kata
yang kurang
tepat pelafalannya.

Lebih dari
2 kata
belum tepat
pelafalannya.

Hampir
semua kata
belum tepat
pelafalannya.

3.

Intonasi.

Intonasi
sesuai dengan
dialog secara
konsisten.

Intonasi sesuai Intonasi tidak
dengan dialog sesuai dengan
namun kurang dialog.
konsisten.

Tanpa intonasi.

4.

Volume Suara.

Volume suara
keras dan
jelas.

Volume suara
jelas.

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas.

Volume suara
kurang jelas.

c. Menulis teks buku harian
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik menulis teks buku harian
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan huruf besar,
dan tanda baca.

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat
dan nama
orang, serta
menggunakan
tanda titik di
akhir kalimat.

Terdapat 1-2
kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar
dan tanda
titik.

Terdapat
lebih dari 2
kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar
dan tanda
titik.

Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar
dan tanda titik.

2.

Kesesuaian isi teks yang
ditulis dengan tema buku
harian.

Seluruh isi teks
yang ditulis
sesuai judul
atau tema.

Setengah atau
lebih isi teks
sesuai judul
atau tema.

Kurang dari
setengah isi
teks sesuai
judul atau
tema.

Semua isi teks
belum sesuai.

3.

Penulisan.

Penulisan kata
sudah tepat.

Terdapat 1-2
kata yang
belum tepat
penulisannya.

Terdapat
lebih dari 2
kata yang
belum tepat
penulisannya.

Semua
kata belum
tepat dalam
penulisan.

4.

Penggunaan kalimat yang
efektif.

Semua kalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif.

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif.

Terdapat lebih
dari 2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif.

Semua kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran
PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah.

Indikator

Bahasa Indonesia
3.3

4.3

3.3.2 Menyebutkkan keberagaman
anggota keluarga
berdasarkan kegemaran/
hobi.
4.3.2 Menceritakan kebersamaan
keluarga dengan anggota
keluarga yang berbeda
kegemaran/hobi.

Mengenal teks buku harian
tentang kegiatan anggota
keluarga dan dokumen milik
keluarga dengan bantuan
guru atau teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk
membantu pemahaman.
Mengungkapkan teks buku
harian tentang kegiatan
anggota keluarga dan
dokumen milik keluarga
secara mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli sampai
500 dengan menggunakan
blok dienes (kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari 100

3.3.3 Mengelompokkan berbagai
kegiatan berdasarkan peran
masing-masing anggota
keluarga.
3.3.4 Mencatat peran masingmasing anggota keluarga.
4.3.2 Membacakan teks buku harian
kegiatan keluarga yang telah
ditulis.
4.3.3 Menyimpulkan isi teks buku
harian yang telah ditulis.

PJOK
3.2

Indikator
3.1.2 Menyebutkan banyak benda
dengan menggunakan blok
dienes (kubus satuan).
3.1.3 Membaca lambang bilangan
sampai 500.
3.1.8 Membilang loncat.
4.1.1 Menentukan pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilangan
kurang dari 100.
4.1.2 Membuat pola-pola
bilangan sederhana dengan
menggunakan bilangan
kurang 100.
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4.2

Mengetahui konsep gerak
variasi pola gerak dasar nonlokomotor dalam berbagai
bentuk permainan sederhana
dan atau permainan
tradisional.
Mempraktikkan variasi pola
gerak dasar non-lokomotor
yang dilandasi konsep gerak
dalam berbagai bentuk
permainan sederhana dan
atau permainan tradisional.

Indikator
3.2.1

4.2.1

Mengidentifikasi gerakan
variasi pola gerak dasar
non-lokomotordalam bentuk
permainan sederhana.
Melakukan gerakan variasi
pola gerak dasar nonlokomotordalam bentuk
permainan sederhana.

Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar gerak badan yang dilakukan
Udin dan Mutiara, siswa dapat mengidentifikasi gerakan
variasi pola gerak dasar nonlokomotor dalam bentuk
permainan sederhana dengan teliti.
2. Dengan permainan lingkaran besar dan lingkaran kecil,
siswa dapat melakukan gerakan variasi pola gerak dasar
nonlokomotor dengan percaya diri.
3. Dengan membaca teks tentang kegemaran, siswa dapat
menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan
kegemaran/hobi dengan percaya diri.
4. Dengan mengamati gambar operasi hitung menggunakan
kubus satuan, siswa dapat menyebutkan banyak benda
sesuai gambar yang diamati dengan teliti.
5. Dengan mengamati contoh dan tabel cara membaca lambang bilangan, siswa dapat membaca lambang bilangan
sampai 500 dengan teliti.
6. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membilang loncat
dengan teliti.
7. Dengan mengamati barisan bilangan, siswa dapat menentukan pola-pola bilangan sederhana menggunakan bilangan kurang dari 100 dengan teliti.
8. Dengan mengamati barisan bilangan, siswa dapat membuat
pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan bilangan kurang 100 dengan teliti.
9. Dengan kegiatan bertanya dan mengamati contoh
cerita tentang kegemaran, siswa dapat menceritakan
kebersamaan dengan anggota keluarga yang berbeda
kegemaran/hobi dengan bahasa santun dan percaya diri.
10. Dengan mengamati gambar dan membaca teks tentang
kegiatan di dalam keluarga, siswa dapat mengelompok
berbagai kegiatan berdasarkan peran masing-masing
anggota keluarga dengan teliti.
11. Setelah membaca teks tentang kegiatan di dalam keluarga,
siswa dapat mencatat peran masing-masing anggota
keluarga dengan teliti.
12. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menulis buku harian
tentang kegiatan hari ini dengan teliti.
13. Dengan menggunakan teks buku harian yang telah ditulis,
siswa dapat membaca teks buku harian kegiatan keluarga
dengan teliti dan percaya diri.
Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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14. Dengan menjawab pertanyaan dan mengamati contoh
membuat kesimpulan teks buku harian, siswa dapat menyimpulkan isi teks buku harian yang telah ditulis dengan
teliti.

Media dan Alat Pembelajaran

x
x
x
x
x

Gambar gerak badan yang dilakukan Udin dan Mutiara.
Gambar permainan lingkaran kecil dan lingkaran besar.
Gambar operasi hitung menggunakan kubus satuan.
Tabel cara membaca lambang bilangan.
Gambar sisi halaman buku yang berkaitan dengan barisan
bilangan.
x Gambar kegiatan Udin dan Mutiara yang saling membantu.

Kegiatan Pembelajaran

x Siswa mengamati gambar gerak badan yang dilakukan Udin
dan Mutiara, meliputi gambar gerak jalan di tempat, gerak
mengayunkan kaki, gerak memutar lengan.
x (mengamati).
x Siswa bertanya tentang gambar yang diamati (menanya).
x Siswa menjelaskan gambar yang telah diamati (mengomunikasikan).
x Siswa dibimbing menirukan gerakan berdasarkan gambar
yang telah diamati (mencoba).
3HWXQMXN*XUX
*HUDN-DODQGL7HPSDW
6LVZDGLPLQWDXQWXNPHODNXNDQJHUDNMDODQGLWHPSDW6LVZDEHU
MDODQ ELDVD GL WHPSDW GHQJDQ PHQJDQJNDW SDKD *HUDNDQ ELVD
GLYDULDVLNDQ GHQJDQ PHQJKDGDS NH VHPXD DUDK %LDUNDQ VLVZD
EHUHNVSORUDVLVHFDUDEHEDV
*HUDN0HQJD\XQNDQ.DNL
6LVZDPHODNXNDQJHUDNDQD\XQDQNDNLNDQDQNHGHSDQGDQNH
EHODNDQJ.DNLGDODPNHDGDDQOXUXV6HWHODKLWXVLVZDPHODNXNDQ
JHUDNDQ \DQJ VDPD XQWXN NDNL NLUL *HUDNDQ ELVD GLYDULDVLNDQ
GHQJDQ NDNL GLWHNXN NHPXGLDQ NDNL GLOXUXVNDQ %LDUNDQ VLVZD
EHUHNVSORUDVLVHFDUDEHEDV
*HUDN0HPXWDU/HQJDQ
6LVZD PHODNXNDQ JHUDNDQ PHPEXND OHQJDQ NH VDPSLQJ NDQDQ
GDQ NLUL /HQJDQ GLJHUDNNDQ NH DWDV GDQ NH EDZDK 9DULDVLNDQ
JHUDNDQ GHQJDQ PHPXWDU OHQJDQ PXODPXOD SXWDUDQ OHQJDQ
NHFLOVDPSDLSXWDUDQOLQJNDUDQEHVDU9DULDVLNDQJHUDNDQGHQJDQ
PHPXWDUOHQJDQEHUVDPDEDGDQNHNLULGDQNHNDQDQ
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x Siswa mengamati gambar permainan lingkaran besar dan
lingkaran kecil dengan teliti (mengamati).
x Siswa diberi penjelasan tentang permainan permainan
lingkaran besar dan lingkaran kecil yang akan dilakukan
(mengamati).
3HWXQMXN3HUPDLQDQ/LQJNDUDQ%HVDUGDQ/LQJNDUDQ.HFLO
x *XUXPHPEDJLVLVZDPHQMDGLGXDNHORPSRN.HORPSRN\DQJVDWXOHELK
VHGLNLWGDULNHORPSRN\DQJODLQ.HORPSRN\DQJOHELKNHFLOPHPEHQWXN
OLQJNDUDQGLGDODP.HORPSRN\DQJEHVDUPHPEHQWXNOLQJNDUDQOHELK
EHVDU
 .HORPSRNOLQJNDUDQNHFLOGLEHULQDPDNHORPSRN0DQJJD
 .HORPSRNOLQJNDUDQEHVDUGLEHULQDPDNHORPSRN0DQJJLV
x .HORPSRN \DQJ GLVHEXW JXUX PHODNXNDQ JHUDNDQ \DQJ VXGDK
GLWHQWXNDQ6HGDQJNDQNHORPSRN\DQJWLGDNGLVHEXWJXUXEHUGLDPGL
WHPSDWVDPELOPHQGHQJDUNDQDEDDEDJXUXVHODQMXWQ\D
x *HUDNDQSHUWDPD-DODQGL7HPSDW
x *HUDNDQNHGXD0HQJD\XQNDQ.DNL
x *HUDNDQNHWLJD0HPXWDU/HQJDQ
&RQWRKDEDDEDJXUX
³*HUDNDQ 3HUWDPD 0DQJ« DJDN SDQMDQJ PHQ\HEXWNDQ  JLV´
.HORPSRN 0DQJJLV VHJHUD PHODNXNDQ JHUDNDQ VHVXDL SHULQWDK
.HORPSRN0DQJJDEHUGLDP%LODDGD\DQJVDODKPHQGHQJDUNDQ
SHULQWDKPDNDVLVZDWHUVHEXWKDUXVPHQ\DQ\L

x Siswa melakukan permainan lingkaran besar dan lingkaran
kecil di bawah bimbingan guru (mencoba).
x Siswa membaca teks tentang kegemaran (mengamati).
x Siswa menyebutkan berbagai kegemaran/hobi berdasarkan
teks yang telah dibaca (mengomunikasikan).
x Siswa menyebutkan kegemaran/hobi anggota keluarganya
(mengomunikasikan).
x Siswa mengamati gambar cara menghitung benda dengan
menggunakan kubus satuan (mengamati).
x Siswa menyebutkan banyak benda sesuai gambar yang
diamati (mengomunikasikan).

x Siswa mengamati contoh dan tabel cara membaca lambang
bilangan (mengamati).
x Siswa membaca lambang bilangan berdasarkan tabel.
(mengamati).

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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x Siswa membaca lambang bilangan dari beberapa bilangan
yang dikemukakan guru (mengomunikasikan).
x Siswa mengamati gambar sisi halaman buku yang berkaitan
dengan barisan bilangan (mengamati).
x Siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait gambar yang
diamati (menanya).
x Siswa mengamati barisan bilangan berdasarkan gambar
(mangamati).
x Siswa menyebutkan pola bilangan dari barisan bilangan
yang telah diamati (menalar).
x Siswa dibimbing membuat barisan bilangan dengan pola
+2 (mengamati).

x Siswa berlatih membuat barisan bilangan dengan pola +2
(menalar).
x Siswa diminta bertanya kepada teman tentang
kegemarannya dan kegemaran anggota keluarganya yang
lain dengan teliti (menanya).
x Siswa membaca contoh cerita tentang kegemaran
(mengamati).
&RQWRK&HULWD
$NXPHPSXQ\DLNDNDNSHUHPSXDQEHUQDPD0XWLDUD
$NXGDQNDNDNNXEHUEHGDNHJHPDUDQ
$NXJHPDUEHURODKUDJD
.DNDNNXJHPDUPHPEDFD
$NXVHULQJPHPEDQWXNDNDNNXPHUDSLNDQEXNXQ\D
.DNDNNXPHQHUPDQLDNXEHURODKUDJDVHWLDSSDJL

x Siswa bercerita kepada teman tentang cara menjaga
kebersamaan dalam keluarga yang berbeda kegemaran
(mengomunikasikan).
x Siswa mengamati gambar dan membaca teks tentang
kegiatan dalam keluarga (mengamati).
x Siswa mengelompok berbagai kegiatan berdasarkan peran
masing-masing anggota keluarga (menalar).
x Siswa mencatat peran masing-masing anggota keluarga
(menalar).
x Siswa menulis teks buku harian tentang kegiatan hari ini
(mencoba).
x Siswa membaca teks yang telah ditulis pada buku harian
dengan teliti (mengomunikasikan).
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&RQWRK
 %XNXKDULDQNXWHQWDQJEXNXNDNDN\DQJVREHN
 2UDQJ\DQJDNXFHULWDNDQSDGDEXNXKDULDQNXDGDODKNDNDNWH
PDQNDNDNGDQGLULNXVHQGLUL
 .HJLDWDQLWXEHUODQJVXQJSDGD-XOL

x Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan
dengan teks buku harian yang telah ditulis (menalar).
x Siswa mengamati contoh membuat kesimpulan dari teks
buku harian (mengamati).
x Siswa menyimpulkan isi teks buku harian yang telah ditulis
(mengomunikasikan).

PENGAYAAN

x Siswa secara bersama-sama kembali melakukan berbagai gerak nonlokomotor (gerak jalan
di tempat, gerak mengayunkan kaki, dan gerak memutar lengan).
x Siswa ditugaskan menulis peran masing-masing anggota keluarga di rumah.
x Siswa kembali diminta menyebutkan keberagaman kegemaran dalam keluarga.
x Siswa diberi tugas tambahan dalam membuat deret bilangan menggunakan pola-pola
bilangan sederhana.

REMEDIAL

x Bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan gerak nonlokomotor diberikan
bimbingan dan latihan secara berkala.
x Bagi siswa yang belum paham dalam menulis peran masing-masing anggota keluarga di
rumah, diberikan bimbingan berupa tanya jawab tentang peran-peran anggota keluarga di
rumah.
x Guru memberikan latihan tambahan bagi siswa yang belum mampu membuat teks buku
harian tentang keberagaman kegemaran dalam keluarga.
x Guru membimbing siswa yang kesulitan dalam membaca lambang bilangan dan membuat
barisan bilangan menggunakan pola-pola bilangan sederhana.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.
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2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
a. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks buku harian yang ditulis
Jumlah Soal: 3 buah
Skor maksimal: 3
Skor setiap jawaban: 1
.XQFL-DZDEDQ
'LVHVXDLNDQGHQJDQWHNVEXNXKDULDQ\DQJGLWXOLVVLVZD

b. Melengkapi deret bilangan berpola +2
Jumlah soal: 5 buah
Skor maksimal: 100
Skor setiap jawaban: 20
.XQFLMDZDEDQ
 
 
 
 
 

3. Keterampilan
a. Bermain lingkaran besar dan lingkaran kecil
penilaian: observasi (pengamatan)

Lembar pengamatan bermain lingkaran besar dan lingkaran kecil
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Siswa mampu mengikuti instruksi.

2.

Siswa terlibat aktif dalam permainan.

3.

Siswa mampu menirukan gerakan sesuai
permainan.

Belum Terlihat (9)

Hasil pengamatan bermain lingkaran besar dan lingkaran kecil
No.
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Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Kriteria 1

Kriteria 2

Kriteria 3

Kriteria 4

T

T

T

T
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BT

BT

BT

BT

b. Membaca lambang bilangan
penilaian: unjuk kerja

Rubrik membaca lambang bilangan
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan membaca
lambang bilangan.

Membaca
dengan tepat
dan lancar.

Membaca
dengan tepat,
tetapi kurang
lancar.

Pembacaan
kurang tepat.

Belum mampu
membaca.

2.

Volume suara.

Volume suara
keras dan
jelas.

Volume suara
jelas.

Volume suara
kurang jelas.

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas.

c. Menulis teks buku harian
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik menulis teks buku harian
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan huruf besar,
dan tanda baca.

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat
dan nama
orang, serta
menggunakan
tanda titik di
akhir kalimat.

Terdapat 1-2
kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar
dan tanda
titik.

Terdapat
lebih dari 2
kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar
dan tanda
titik.

Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar
dan tanda titik.

2.

Kesesuaian isi teks yang
ditulis dengan tema buku
harian.

Semua isi teks
yang ditulis
sesuai judul
atau tema.

Setengah atau
lebih isi teks
sesuai judul
atau tema.

Kurang dari
setengah isi
teks sesuai
judul atau
tema.

Semua isi teks
belum sesuai.

3.

Kesesuaian isi teks yang
ditulis dengan tema buku
harian.

Semua isi teks
yang ditulis
sesuai judul
atau tema.

Setengah atau
lebih isi teks
sesuai judul
atau tema.

Kurang dari
setengah isi
teks sesuai
judul atau
tema.

Semua isi teks
belum sesuai.

4.

Penggunaan kalimat yang
efektif.

Semua kalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif.

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif.

Terdapat lebih
dari 2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif.

Semua kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif.
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d. Membaca dan menyimpulkan teks buku harian
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik membaca dan menyimpulkan teks buku harian
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan Membaca
Teks.

Siswa mampu
membaca
keseluruhan
teks dengan
lancar.

Siswa mampu
membaca
seluruh teks,
tetapi kurang
lancar.

Siswa kurang
mampu
membaca.

Siswa belum
mampu
membaca teks.

2.

Volume Suara.

Volume suara
keras dan
jelas.

Volume suara
jelas.

Volume suara
kurang jelas.

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas.

3.

Kemampuan
Menyimpulkan.

Simpulan
singkat dan
mewakili isi
teks.

Simpulan agak
panjang dan
mewakili isi
teks.

Simpulan
kurang
mewakili isi
teks.

Simpulan tidak
mewakili isi
teks.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran
SBDP
3.1

4.1

3.2

4.8

Mengenal bahan dan alat serta
tekniknya dalam membuat
karya seni rupa
Menggambar ekspresi dengan
mengolah garis, warna, bentuk
dan tekstur berdasarkan hasil
pengamatan di lingkungan
sekitar
Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmis.
Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

Indikator

Mengidentifikasi bahanbahan dalam membuat karya
seni rupa.
4.3.1 Menggambar imajinatif
dengan memanfaatkan
media di lingkungan sekitar.
3.2.2 Menunjukkan pola irama lagu
bertanda birama tiga pada
alat musik ritmis.
4.8.1 Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

Bahasa Indonesia
3.5

3.1.1

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli sampai
500 dengan menggunakan
blok dienes (kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari 100.

Indikator
3.1.3 Membaca lambang bilangan
sampai 500.
3.1.8 Membilang loncat.
4.1.1 Menentukan pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilangan
kurang dari 100.
4.1.2 Membuat pola-pola
bilangan sederhana dengan
menggunakan bilangan
kurang 100.

4.5

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk
membantu pemahaman.
Menggunakan teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman secara
mandiri bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang dapat
diisi dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.

Indikator
3.5.1 Mengidentifikasi contoh
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga.
3.5.2 Membedakan contoh sikap
hidup rukun dan tidak
rukun dalam kemajemukan
keluarga.
4.5.1 Membaca teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan menyanyikan lagu “Main Ayunan”, siswa dapat menunjukkan berbagai pola irama lagu dengan menggunakan
alat musik ritmis secara teliti.
2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memainkan pola
irama bervariasi lagu bertanda birama tiga dengan percaya
diri.
3. Dengan bimbingan guru, siswa dapat mengubah syair lagu
“Main Ayunan” menjadi sebuah cerita dengan menggunakan
bahasa yang santun.
4. Dengan mengamati alam sekitar, siswa dapat mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya seni rupa dengan
teleti.
5. Dari teks cerita yang telah dibuat, siswa dapat menggambar
imajinatif dengan memanfaatkan media di lingkungan
sekitar dengan teliti.
6. Dengan menggunakan teks percakapan “Buku Kakak
Sobek”, siswa dapat membaca teks permintaan maaf untuk
menjaga sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga
dengan santun dan percaya diri.
7. Dengan membaca teks percakapan “Buku Kakak Sobek”,
siswa dapat mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun
dalam kemajemukan keluarga dengan teliti.
8. Dengan beberapa contoh sikap yang dikemukakan guru,
siswa dapat membedakan contoh sikap hidup rukun dan
tidak rukun dalam kemajemukan keluarga dengan teliti.
9. Dengan berdiskusi sesama teman sebangku, siswa dapat
membaca membaca lambang bilangan sampai 500 dengan
teliti.
10. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membilang loncat
dengan teliti.
11. Dengan mengamati barisan bilangan, siswa dapat
menentukan pola-pola bilangan sederhana menggunakan
bilangan kurang dari 100 dengan teliti.
12. Dengan mengamati deret bilangan, siswa dapat membuat
pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan
bilangan kurang 100 dengan teliti.

Media Dan Alat Pembelajaran

x Teks lagu “Main Ayunan”.
x Gambar Udin dan Mutiara bermain ayunan.
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x Teks bermain peran “Buku Kakak Sobek”.
x Gambar kartu bilangan yang ditempelkan pada ayunan.

Kegiatan Pembelajaran

x Siswa diperkenalkan
(mengamati).

dengan

lagu

“Main

Ayunan”

0DLQ$\XQDQ
&LSWDDQ$70DKPXG
____
7XGXDVDWXKXSQDLN
1DLNGDQWXUXQKHLDZDV
____
$GLNNXWHUD\XQD\XQ
$GLNNXPHOD\DQJGHUDV
____
0HQLQJJLPHQXUXQ
*HPELUDKDWLQ\D
_____
GLDWDVD\XQDQ
EHUPDLQD\XQDQ

x Siswa menyanyikan lagu “Main Ayunan” secara bersamasama dengan percaya diri (mencoba).
x Siswa memperhatikan guru menyanyikan lagu “Main
Ayunan” sesuai ketukan menggunakan alat musik ritmis
(mengamati).
x Siswa dibimbing memainkan pola irama lagu “Main Ayunan”
dengan menggunakan alat musik ritmis (mencoba).
x Siswa memainkan pola irama bervariasi pada lagu “Main
Ayunan” dengan menggunakan dua alat musik ritmik yang
berbeda (mencoba).
x Guru membacakan syair lagu seperti membaca puisi, siswa
diminta menyimak (mengamati).
x Siswa membaca syair lagu seperti yang telah dicontohkan
guru (mencoba).

x Siswa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks
lagu “Main Ayunan” (menanya).
x Siswa menukarkan pertanyaan yang telah dibuat dengan
teman.
x Siswa menjawab pertanyaan yang ditukarkan (menalar).
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x Siswa mengubah syair lagu “Main Ayunan” menjadi sebuah
cerita menggunakan bahasa yang santun (menalar).
&RQWRK
$GDNDNDNEHUDGLNVHGDQJQEHUPDLQD\XQDQ
.DNDNPHQJD\XQDGLNQ\DGLDWDVD\XQDQ
$\XQDQEHUJHUDNPHQLQJJLGDQPHQXUXQ
$GLNVHQDQJEHUPDLQD\XQDQEHUVDPDNDNDN

x Siswa mengamati alam sekitar (mengamati).
x Siswa mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat
karya seni rupa berdasarkan pengamatan (mencoba).
x Siswa menyebutkan alat dan bahan yang biasa digunakan
dalam menggambar. (mengomunikasikan)
x Siswa menghias cerita yang telah ditulis dengan
menggambar imajinatif menggunakan pensil warna atau
krayon (mencoba).

x Siswa bermain peran berdasarkan teks percakapan “Buku
Kakak Sobek” dengan percaya diri (mencoba).
x Siswa mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga (menalar).
x Siswa membedakan contoh sikap hidup rukun dan tidak
rukun dalam kemajemukan keluarga berdasarkan beberapa
contoh yang dikemukakan guru (mencoba).

x Siswa berdiskusi dengan teman sebangku tentang cara
membaca lambang bilangan yang ada pada gambar dengan
santun (menanya).
x Siswa secara bergantian membaca lambang bilangan yang
pada gambar tersebut (mengomunikasikan).
x Siswa mengamati sebuah barisan bilangan (mangamati).
x Siswa menyebutkan pola bilangan pada barisan bilangan
yang diamati (menalar).
x Siswa melengkapi barisan bilangan berpola +3 (menalar).

PENGAYAAN

x Siswa kembali menyanyikan lagu “Main Ayunan” menggunakan alat musik ritmis.
x Siswa ditugaskan menuliskan kalimat permohonan maaf
yang santun.
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x Siswa ditugaskan menentukan pola bilangan dari beberapa deret bilangan yang dikemukakan
guru.

REMEDIAL

x Guru membimbing siswa yang kesulitan memainkan pola irama menggunakan alat musik
ritmis.
x Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan menulis kalimat permohonan maaf.
x Bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan pola bilangan pada deret bilangan
diberikan bimbingan dan latihan tambahan.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

T

M

Teliti
BT

T

Santun
M

BT

T

M

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
Penilaian: Skor
a. Membuat pertanyaan berdasarkan teks lagu
Banyak soal : 1 buah
Skor maksimal: 100
Skor setiap jawaban: 100
Jawaban disesaikan dengan pendapat siswa.
b. Melengkapi deret bilangan berpola +3
Banyak soal: 5 buah
Skor maksimal: 100
Skor jawaban: 20
.XQFL-DZDEDQ
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3. Keterampilan
c. Menyanyi dengan memainkan alat musik ritmis
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik menyanyi dengan memainkan alat musik ritmis
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan Lagu.

Konsisten
menyanyi
dengan
nada yang
tepat tanpa
bimbingan
guru.

Terkadang
kurang
konsisten
menyanyi
dengan
nada yang
tepat tanpa
bimbingan
guru.

Terkadang
kurang
konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat
walaupun
telah
dibimbing
guru.

Menyanyi
dengan nada
yang tidak
tepat walaupun
telah dibimbing
guru.

2.

Kemampuan memainkan
alat musik ritmis.

Mampu
mengembangkan ritmik
dari pola yang
disajikan.

Hanya mampu
memainkan ritmik
dari pola yang
disajikan ,
tetapi tidak
mampu untuk
mengembangkan.

Mengalami
kesulitan
dalam meniru
ritmik yang
disajikan.

Tidak mampu
sama sekali
meniru ritmik
yang disajikan.
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d. Mengubah syair lagu menjadi cerita dengan berkreasi
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik penilaian mengubah syair lagu menjadi cerita dengan berkreasi
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan huruf besar,
dan tanda baca.

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat
dan nama
orang, serta
menggunakan
tanda titik di
akhir kalimat.

Terdapat 1-2
kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar
dan tanda
titik.

Terdapat
lebih dari 2
kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar
dan tanda titik

Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar
dan tanda titik.

2.

Kesesuaian cerita yang
ditulis dengan syair lagu.

Semua isi
cerita yang
ditulis sesuai
syair lagu.

Setengah atau
lebih isi cerita
sesuai syair
lagu.

Kurang dari
setengah isi
cerita sesuai
syair lagu.

Semua isi
cerita tidak
sesuai dengan
syair lagu.

3.

Penulisan.

Penulisan kata
sudah tepat.

Terdapat 1-2
kata yang
belum tepat
penulisannya.

Terdapat
lebih dari 2
kata yang
belum tepat
penulisannya.

Semua
kata belum
tepat dalam
penulisan.

4.

Penggunaan kalimat yang
efektif.

Semuakalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif.

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif.

Terdapat lebih
dari 2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif.

Semua kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif.

5.

Kreasi.

Menghias
cerita dengan
variasi warna
yang menarik.

Menghias
cerita namun
warna kurang
bervariasi.

Menghias
tanpa warna.

Tidak menghias
sama sekali.
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e. Bermain peran
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik bermain peran
No.

f.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Ekpresi.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan
dialog secara
konsisten.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan dialog
namun kurang
konsisten.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh tidak
sesuai dengan
dialog.

Monoton, tanpa
ekspresi.

2.

Lafal.

Semua dialog
dilafalkan
dengan tepat
dan jelas.

Ada 1-2 kata
yang kurang
tepat pelafalannya.

Lebih dari
2 kata
belum tepat
pelafalannya.

Hampir
semua kata
belum tepat
pelafalannya.

3.

Intonasi.

Intonasi sesuai
dengan dialog
secara konsisten.

Intonasi sesuai Intonasi tidak
dengan dialog sesuai dengan
namun kurang dialog.
konsisten.

Tanpa intonasi.

4.

Volume Suara.

Volume suara
keras dan
jelas.

Volume suara
jelas.

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas.

Volume suara
kurang jelas.

Membaca lambang bilangan
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik membaca lambang bilangan
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan membaca
lambang bilangan.

Membaca
dengan tepat
dan lancar.

Membaca
dengan tepat,
tetapi kurang
lancar.

Pembacaan
kurang tepat.

Belum mampu
membaca.

2.

Volume suara.

Volume suara
keras dan
jelas.

Volume suara
jelas.

Volume suara
kurang jelas.

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn
3.3 Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah. Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
4.3 Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah

Indikator
3.3.2 Menyebutkan keberagaman
anggota keluarga berdasarkan
kegemaran/hobi
3.3.3 Menjelaskan keberagaman
anggota keluarga berdasarkan
sifat-sifat yang dimiliki
4.3.3 Menceritakan kerja sama
dalam melaksanakan kegiatan
keluarga yang berbeda sifat/
karakter

SBDP
3.3

Memahami gerak sehari-hari
dengan memperhatikan tempo
gerak.
4.11 Menirukan gerak bermain,
berkebun, bekerja melalui
gerak kepala, tangan, kaki,
dan badan dengan mengamati
secara langsung atau dengan
media rekam.

Indikator

Bahasa Indonesia
3.1

4.3

3.2

4.8

Mengenal bahan dan alat serta
tekniknya dalam membuat
karya seni rupa
Menggambar imajinatif
dengan memanfaatkan
beragam media.
Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmis.
Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

Indikator
3.1.1

Mengidentifikasi bahanbahan dalam membuat karya
seni rupa.
4.3.1 Menggambar imajinatif
dengan memanfaatkan
media di lingkungan sekitar.
3.2.3 Menunjukkan pola irama
bervariasi pada alat musik
ritmis.
4.8.1 Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

3.3.2 Mengelompokkan
berbagai gerak dengan
memperhatikan tempo gerak.
4.11.2 Menirukan gerakan berkebun
melalui gerakan kepala,
tangan, kaki, dan badan
berdasarkan pengamatan
secara langsung atau media
yang lain.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati beberapa gambar tentang hidup rukun,
siswa dapat mengelompokkan contoh sikap hidup rukun
dalam kemajemukan keluarga dengan teliti.
2. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran/hobi
dengan percaya diri.
3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan keberagaman anggota keluarga berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dengan bahasa yang santun.
4. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menceritakan
kerja sama dalam melaksanakan kegiatan keluarga yang
berbeda sifat/karakter dengan bahasa yang santun.
5. Dengan mengisi kolom pernyataan, siswa dapat menyimpulkan isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun
dalam kemajemukan keluarga yang telah dibaca dengan
teliti.
6. Dengan menyanyikan lagu “Peramah dan Sopan”, siswa
dapat menunjukkan pola irama bervariasi pada alat musik
ritmis dengan percaya diri.
7. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memainkan pola
irama bervariasi lagu bertanda birama tiga menggunakan
alat musik ritmis dengan percaya diri.
8. Dengan menyanyikan lagu “Peramah dan Sopan”, siswa
dapat menjelaskan keberagaman anggota keluarga berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dengan bahasa yang santun.
9. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan kerja
sama dalam melaksanakan kegiatan keluarga yang berbeda
sifat/karakter dengan percaya diri.
10. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahanbahan dalam membuat karya seni rupa dengan teliti.
11. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menggambar imajinatif dengan memanfaatkan media di lingkungan sekitar.
dengan percaya diri.

Media dan Alat Pembelajaran

x Gambar sikap hidup rukun dan tidak rukun.
x Teks lagu Peramah dan Sopan.
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Kegiatan Pembelajaran

x Siswa mengamati beberapa gambar tentang contoh sikap
hidup rukun dan tidak rukun yang ada pada buku siswa
(mengamati).
x Siswa menunjukkan gambar yang mencerminkan sikap
hidup rukun dan tidak rukun (menalar).

x Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan tentang beragam
kegemaran dalam keluarga dengan santun (menalar).
x Siswa menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran/hobi (mencoba).
x Siswa mengisi kolom pernyataan tentang kegemaran
anggota keluarga dengan memberi tanda centang pada
pernyataan yang benar menurut siswa (mengomunikasikan).
x Siswa diberi penguatan tentang pentingnya menjaga sikap
hidup rukun kemajemukan keluarga (mengomunikasikan).

x Siswa menyanyikan lagu “Peramah dan Sopan” dengan
percaya diri (mencoba).
3HUDPDKGDQ6RSDQ

&LSWDDQ3DN'DO

______
%XNDQ\DQJFRQJNDNEXNDQ\DQJVRPERQJ



_____
\DQJGLVD\DQJLKDQGDLGDQWDXODQ



_____
KDQ\DDQDN\DQJWDNSHUQDKERKRQJ





_____
UDMLQEHNHUMDSHUDPDKGDQVRSDQ
______
UDMLQEHNHUMDSHUDPDKGDQVRSDQ

x Siswa menunjukkan pola irama bervariasi pada lagu
“Peramah dan Sopan” dengan menggunakan alat musik
ritmis di bawah bimbingan guru (mencoba).
x Siswa menuliskan sifat-sifat baik yang ada pada syair lagu
“Peramah dan Sopan” (menalar).
x Siswa menjelaskan keberagaman anggota keluarganya
berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki (menalar).

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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x Siswa menceritakan kebersamaan dalam keluarga yang
berbeda sifat/karakter dengan percaya diri (mengomunikasikan).

x Siswa mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya seni rupa (menalar).
x Siswa menyebutkan alat dan bahan yang akan digunakan
dalam membuat karya kreasi menempel gambar alat musik
(mengomunikasikan).
x Siswa menempel gambar alat musik ritmis yang ada pada
koran atau majalah pada kolom yang telah tersedia di buku
siswa (mencoba).
x Siswa menghias gambar yang telah ditempel dengan
gambar-gambar imajinatif menggunakan pensil warna
atau krayon. (mencoba).

PENGAYAAN

x Siswa ditugaskan menuliskan contoh sikap hidup rukun dan
tidak rukun.
x Siswa ditugaskan menuliskan sifat-sifat baik yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
x Siswa ditugaskan membuat karya kreasi gambar imajinatif.

REMEDIAL

x Guru memberikan latihan bagi siswa yang masih keliru
dalam membedakan sikap rukun dan tidak rukun.
x Guru memberikan latihan bagi siswa yang masih keliru
dalam menuliskan sifat-sifat baik yang perlu diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari.
x Guru membimbing siswa yang kesulitan dalam membuat
karya kreasi gambar imajinatif.
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PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
a. Menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tentang kegemaran
Jumlah Soal: 3 soal
Skor maksimal: 3
Skor setiap jawaban: 1
.XQFL-DZDEDQ
 7LGDNNDUHQDPDLQDQ\DQJPHUHNDPDLQNDQEHUEHGD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

b. Menuliskan sifat-sifat baik dan buruk yang terdapat pada syair lagu “Peramah dan
Sopan”.
Jumlah Soal: 2 soal
Skor maksimal: 100
Skor setiap jawaban: 50
.XQFL-DZDEDQ
 SHUDPDKVRSDQWDNSHUQDKERKRQJUDMLQEHNHUMD
 &RQJNDNVRPERQJ

c. Menjawab pertanyaan tentang keberagaman dalam keluarga.
Jumlah Soal: 3 soal
Skor maksimal: 3
Skor setiap jawaban: 1
.XQFL-DZDEDQ
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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3. Keterampilan
a. Mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun.
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik penilaian mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Ada 1gambar
yang salah
dalam pengelompokkan.

Ada 2-3 dari
gambar yang
salah dalam
pengelompokkan.

Lebih dari 3
gambar yang
salah dalam
pengelompokkan.

Terlambat
maksimal 5
menit.

Terlambat lebih
dari 5 menit.

1.

Semua gambar
Ketepatan
Mengelompokkan gambar dikelompokkan
yang mencerminkan hidup dengan tepat.
hidup rukun dengan tidak
rukun.

2.

Ketepatan Waktu
penyelesaian soal.

Siswa menyeSiswa menyelesaikan lebih lesaikan tepat
cepat dari
waktu.
waktu yang
disediakan.

b. Menyanyi dengan memainkan alat musik ritmis
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik menyanyi sambil memainkan alat musik ritmis
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan Lagu.

Konsisten
menyanyi
dengan
nada yang
tepat tanpa
bimbingan
guru.

Terkadang
kurang konsisten menyanyi dengan
nada yang
tepat tanpa
bimbingan
guru.

Terkadang
kurang konsisten menyanyi dengan
nada yang tepat walaupun
telah dibimbing guru.

Menyanyi
dengan nada
yang tidak
tepat walaupun
telah dibimbing
guru.

2.

Kemampuan memainkan
alat musik ritmis.

Mampu
mengembangkan ritmik
dari pola yang
disajikan.

Hanya mampu
memainkan ritmik
dari pola yang
disajikan ,
tetapi tidak
mampu untuk
mengembangkan.

Mengalami
kesulitan
dalam meniru
ritmik yang
disajikan.

Tidak mampu
sama sekali
meniru ritmik
yang disajikan.
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c. Menempel gambar alat musik ritmis dari majalah atau koran
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik penilaian menempel gambar alat musik ritmis dari majalah atau koran
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Pemilihan Gambar.

Gambar sesuai Gambar sesuai
tema (alat
tema (alat
musik ritmis).
musik ritmis)
dan lebih dari
1.

Gambar alat
musik, tetapi
bukan gambar
alat musik
ritmis.

Tidak ada gambar .

2.

Keindahan

Menghias dengan tampilan
yang menarik
disertai warna
yang bervariasi.

Menghias dengan tampilan
yang menarik
namun kurang
bervariasi.

Hiasan terlalu
sederhana.

Tidak
menghias.

Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

PJOK
3.2

4.2

Mengetahui konsep gerak
variasi pola gerak dasar nonlokomotor dalam berbagai
bentuk permainan sederhana
dan atau permainan
tradisional.
Mempraktikkan variasi pola
gerak dasar non-lokomotor
yang dilandasi konsep gerak
dalam berbagai bentuk
permainan sederhana dan
atau permainan tradisional.

Indikator
3.2.1

4.2.1

Mengidentifikasi gerakan
variasi pola gerak dasar
non-lokomotordalam bentuk
permainan sederhana.
Melakukan gerakan variasi
pola gerak dasar nonlokomotor dalam bentuk
permainan sederhana.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah.

Indikator
3.3.3 Mennjelaskan keberagaman
anggota keluarga
berdasarkan sifat-sifat yang
dimiliki.
4.3.3 Menceritakan kerja sama
dalam melaksanakan
kegiatan keluarga yang
berbeda sifat/karakter.
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Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk
membantu pemahaman.
Menggunakan teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman secara
mandiri bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang dapat
diisi dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.

Indikator
3.5.4 Menjelaskan makna hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga.
4.5.3 Menemukan peran permintaan
maaf terhadap sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga.

Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar tentang berbagai gerakan
aktivitas jasmani, siswa dapat mengidentifikasi gerakan
variasi pola gerak dasar nonlokomotor dalam bentuk
permainan sederhana dengan teliti.
2. Dengan “Permainan Sutradara”, siswa dapat melakukan
gerakan variasi pola gerak dasar non-lokomotor dalam
bentuk permainan sederhana dengan percaya diri.
3. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat
menemukan peran permintaan maaf terhadap sikap hidup
rukun dalam kemajemukan keluarga dengan teliti.
4. Dengan membaca teks percakapan dan tanya jawab,
siswa dapat menjelaskan keberagaman anggota keluarga
berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dengan percaya diri.
5. Dengan tanya jawab dan penugasan, siswa dapat
menyebutkan cara menjaga sikap kerukunan dalam
keberagaman dengan bahasa yang santun.
6. Dengan penugasan dan diskusi, siswa dapat menceritakan
kerja sama dalam melaksanakan kegiatan keluarga yang
berbeda sifat/karakter dengan percaya diri.
7. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan
keberagaman anggota keluarga berdasarkan sifat-sifat
yang dimiliki dengan percaya diri.

Media dan Alat Pembelajaran

x Gambar berbagai gerakan aktivitas jasmani gerak nonlokomotor.
x Teks bermain peran.
x Kartu tanya jawab.

Kegiatan Pembelajaran

x Siswa mengamati gambar berbagai gerakan aktivitas
jasmani berupa gerakan nonlokomotor berupa gerakan jalan
di tempat, mengayunkan kaki, memutar lengan, menarik
dan mendorong, meliukan badan seperti pohon ditiup angin,
dan belalai gajah dengan teliti (mengamati).
x Siswa mendeskripsikan gambar yang diamati.
(mengomunikasikan).
x Siswa menjelaskan setiap gerakan yang ada pada gambar
yang diamati (mengomunikasikan).
x Siswa memeragakan setiap gerakan berdasarkan gambar
Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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melalui “Permainan Sutradara” dengan teliti (mencoba).
/DQJNDK/DQJNDK3HUPDLQDQ6XWUDGDUD
 *XUXPHQXQMXNVDWXVLVZDXQWXNPHQMDGLVXWUDGDUD
 6XWUDGDUDPHPEHULSHULQWDKVHSHUWL
 $\XQNDQOHQJDQ«$FWLRQ
 6HPXDSHPDLQKDUXVPHQJD\XQNDQOHQJDQ
 *HUDNDQEHUKHQWLELODVXWUDGDUDEHUNDWD³&XW´
 *HUDNDQJHUDNDQ\DQJGLSHULQWDKNDQDGDODK
 -DODQGLWHPSDW
 0HQJD\XQNDQNDNL
 0HPXWDUOHQJDQ
 0HQDULNGDQPHQGRURQJ
 0HOLXNNDQEDGDQVHSHUWLSRKRQ\DQJGLWLXS
 %HODODLJDMDK
 3HPDLQKDQ\DEROHKPHODNXNDQSHULQWDKVXWUDGDUD%LOD
VXWUDGDUDEHUNDWD³7HUWDZD«6HNDUDQJ´VHPXDSHPDLQKDUXV
GLDP%LODDGD\DQJWHUWDZDGLDKDUXVNHOXDUGDULSHUPDLQDQ
 3HPDLQMXJDELVDGLNHOXDUNDQELODJHUDNDQQ\DVDODK*XUX\DQJ
PHQLODLVDODKGDQEHQDUQ\DJHUDNDQ
 3HPDLQWHUDNKLU\DQJEHUWDKDQDNDQPHQMDGLVXWUDGDUDGDODP
SHUPDLQDQEHULNXWQ\D

x Siswa mengamati percakapan Mutiara dan Udin.
(mengamati).
x Siswa membaca teks percakapan yang telah diamati
(mengamati).
x Siswa melanjutkan membuat dua dialog lagi dari percakapan
yang telah dibaca (menalar).
x Siswa membacakan percakapan yang telah dibuat
(mengomunikasikan).

x Siswa bermain peran dengan memeragakan teks percakapan
tentang permintaan maaf (mencoba).
x Siswa menunjukkan peran permintaan maaf dari teks
percakapan yang telah diperagakan (mengomunikasikan).

x Siswa dibimbing membuat kartu tanya jawab dari karton.
Kartu tersebut akan digunakan untuk menulis pertanyaan
dan jawaban siswa dari kegiatan menanya yang akan
dilakukan (mencoba).
x Siswa menuliskan pertanyaan kepada teman tentang
perbedaan pendapat pada kartu yang telah dibuat.
(mengomunikasikan).
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x Siswa saling menukarkan kartu pertanyaan yang telah
ditulis.
x Siswa menulis jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada
kartu (mengomunikasikan).
x Siswa menuliskan penyelesaian perbedaan pendapat dalam
keluarga dari kegiatan bertanya yang telah dilakukan
(menalar).
x Siswa menyimpulkan teks percakapan bermain peran dengan
menjawab beberapa pertanyaan (mengkomunikasikan).

PENGAYAAN

x Siswa mempraktekkan berbagai gerakan aktivitas jasmani,
seperti: saling mendorong, saling menarik, memutar badan,
mengayun kaki, dan lain-lain.
x Siswa ditugaskan menulis contoh kalimat ucapan permintaan
maaf kepada anggota keluarga di rumah dengan bahasa
yang santun.
x Siswa menyebutkan sifat/karakter anggota keluarganya di
rumah.

REMEDIAL

x Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang belum mampu mempraktekkan gerakan
aktivitas jasmani seperti: saling mendorong, saling menarik, memutar badan, mengayun
kaki, dan lain-lain.
x Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang masih kesulitan dalam menulis kalimat
ucapan permintaan maaf yang santun.
x Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang belum mampu membedakan sifat/karakter
setiap individu.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
 Menjawab pertanyaan dari teks percakapan bermain peran
Jumlah Soal: 5 Soal
Skor maksimal: 100
Subtema 1: Hidup Rukun di Rumah
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Skor setiap jawaban: 20
.XQFL-DZDEDQ
 8GLQGDQ0XWLDUD
 8GLQ
 0XWLDUD
 .DUHQDWHODKEHUELFDUDNHUDVNHSDGDNDNDN
 6DOLQJPHQJDODK

3. Keterampilan
a. Menirukan berbagai gerakan non lokomotor berdasarkan permainan sutradara
Penilaian: observasi (pengamatan)

Lembar pengamatan menirukan berbagai gerakan nonlokomotor Berdasarkan
permainan sutradara
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Siswa mampu melakukan gerak jalan di tempat.

2.

Siswa mampu melakukan gerak mengayunkan
kaki.

3.

Siswa mampu melakukan gerak memutar lengan.

4.

Siswa melakukan gerak menarik dan mendorong
tangan.

5.

Siswa melakukan gerak meliukkan badan seperti
pohon yang ditiup.

6.

Siswa melakukan gerak belalai gajah.

Belum Terlihat (9)

Hasil pengamatan menirukan berbagai gerakan non lokomotor berdasarkan
permainan sutradara
No.

Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Kriteria 1

Kriteria 2

Kriteria 3

Kriteria 4

T

T

T

T

b. Bermain peran
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik penilaian bermain peran
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BT

BT

BT

BT

No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Ekpresi.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan
dialog secara
konsisten.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan dialog
namun kurang
konsisten.

Mimik wajah
dan gerak
tubuh tidak
sesuai dengan
dialog.

Monoton, tanpa
ekspresi.

2.

Lafal.

Semua dialog
dilafalkan
dengan tepat
dan jelas.

Ada 1-2 kata
yang kurang
tepat pelafalannya.

Lebih dari
2 kata
belum tepat
pelafalannya.

Hampir
seluruh kata
belum tepat
pelafalannya.

3.

Intonasi.

Intonasi sesuai
dengan dialog
secara konsisten.

Intonasi sesuai Intonasi tidak
dengan dialog sesuai dengan
namun kurang dialog.
konsisten.

Tanpa intonasi.

4.

Volume Suara.

Volume suara
keras dan
jelas.

Volume suara
jelas.

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas.

Volume suara
kurang jelas.

c. Menulis pertanyaan pada kartu tanya jawab
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik menulis pertanyaan pada kartu tanya jawab
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan huruf besar,
dan tanda baca.

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat
dan nama
orang, serta
menggunakan
tanda tanya di
akhir kalimat.

Terdapat 1 kesalahan dalam
penggunaan
huruf besar/
tanda baca.

Terdapat 2
atau lebih kesalahan dalam
penggunaan
huruf besar/
tanda baca.

Kalimat tanya
yang ditulis
mengabaikan
huruf besar
dan tanda
baca.

2.

Kefektifan dan kesesuaian
kalimat tanya yang ditulis
dengan tema.

Kalimat tanya
sudah efektif
dan sesuai
dengan tema.

Kalimat tanya
telah sesuai
dengan tema,
namun kurang
efektif.

Kalimat tanya
kurang sesuai
dengan tema
dan kurang
efektif.

Kalimat tanya
belum efektif
dan tidak
sesuai dengan
tema.
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Matematika

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman secara mandiri
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.

3.1

4.1

PPKn
3.3

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok dienes
(kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari
100.

4.3

Indikator
3.1.3 Membaca lambang
bilangan sampai 500.
3.1.8 Membilang loncat.
4.1.2 Membuat pola-pola
bilangan sederhana
dengan menggunakan
bilangan kurang dari
100.

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan rumah dan
sekolah Berinteraksi
dengan beragam teman
di lingkungan rumah dan
sekolah.

Indikator
3.3.4 Menunjukkan
keberagamaan
anggnota keluarga
berdasarkan sifat-sifat
yang dimiliki.
4.3.3 Menceritakan
kerja sama dalam
melaksanakan kegiatan
keluarga yang berbeda
sifat/karakter.

Indikator
3.5.5 Menjelaskan manfaat
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga.
3.5.6 Menjelaskan akibat
tidak hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga.
4.5.3 Menemukan peran
permintaan maaf
terhadap sikap
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga.

SBDP
3.2

4.8

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmis.
Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda birama
tiga.

Indikator
3.2.4 Menunjukkan pola irama rata
pada alat musik ritmis.
4.8.1 Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membilang loncat
dengan teliti.
2. Dengan mengamati barisan bilangan, siswa dapat membuat pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan
bilangan kurang dari 100 dengan teliti.
3. Dengan mengamati gambar dan tabel cara membaca
lambang bilangan, siswa dapat membaca lambang bilangan samapai 500 dengan teliti.
4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menunjukkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dengan santun dan percaya diri.
5. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan manfaat
hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dengan bahasa yang santun.
6. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat tidak
rukun dalam kemajemukan keluarga dengan bahasa yang
santun.
7. Dengan bertepuk tangan, siswa dapat menunjukkan pola
irama rata pada alat musik ritmis dengan teliti.
8. Dengan menyanyikan lagu “Naik-Naik ke Puncak Gunung”, siswa dapat memainkan pola irama bervariasi lagu
bertanda birama tiga dengan teliti dan percaya diri.

Media dan Alat Pembelajaran

x Teks cerita rumpang “Berwisata ke Kebun Binatang”.
x Gambar dan tabel cara membaca lambang bilangan.
x Teks lagu “Naik-Naik ke Puncak Gunung”.

Kegiatan Pembelajaran

x Siswa mengamati teks rumpang “Berwisata ke Kebun
Binatang” (mengamati).
x Siswa melengkapi teks rumpang tersebut dengan kata-kata
yang tersedia (menalar).
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x Siswa membaca nyaring teks rumpang yang telah dilengkapi
dengan intonasi yang benar (mengomunikasikan).
x Siswa mengamati barisan bilangan berdasarkan bilangan
yang terdapat pada teks (mengamati).
x Siswa menyebutkan pola yang membentuk barisan bilangan
yang telah diamati (menalar).
x Siswa mengamati sebuah barisan bilangan dengan pola
yang bervariasi (mengamati).
x Siswa menyebutkan pola yang membentuk barisan bilangan
yang telah diamati (manalar).
x Siswa melengkapi barisan bilangan mengikuti pola variasi
(+2 +3 +2 +3) (menalar).
x Siswa mencari sebuah tiket bekas dengan meminta bantuan
ayah, ibu, atau saudara dengan bahasa yang santun
(mengamati).
x Siswa melaporkan isi tiket sesuai contoh yang ada pada
buku siswa. (mengomunikasikan).
x Siswa mengamati nomor tiket masuk ke kebun binatang
(mengamati).
x Siswa mengamati gambar kubus satuan, kemudian
membacakan lambang bilangan berdasarkan gambar yang
diamati (mengamati).
x Siswa membaca lambang bilangan yang ada pada tabel
dengan teliti (mengomunikasikan).

x Siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 – 5 siswa.
x Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tentang
keinginan udin pergi ke kebun binatang dengan bahasa
yang santun (menalar).
x Dari kegiatan diskusi yang dilakukan, siswa menyimpulkan
manfaat hidup rukun (mengomunikasikan).

x Siswa memperhatikan instruksi yang terdapat pada gambar
tepuk tangan (mengamati).
x Siswa menunjukkan pola irama rata pada alat musik ritmis
dengan bertepuk tangan. (mengomunikasikan).
x Siswa menyanyikan lagu “Naik-Naik ke Puncak Gunung”
sambil bertepuk tangan (mencoba).
x Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan
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dengan lagu “Naik-Naik ke Puncak Gunung” (menalar).

PENGAYAAN

x Siswa ditugaskan melengkapi beberapa barisan bilangan
mengikuti pola tertentu.
x Siswa ditugaskan melengkapi teks rumpang tentang hidup
rukun.
x Tanya jawab tentang keberagaman karakter/sifat dalam
keluarga.
x Siswa secara bersama-sama menyanyikan beberapa lagu
anak-anak sambil bertepuk tangan.

REMEDIAL

x Guru membimbing siswa yang belum mampu melengkapi
beberapa barisan bilangan mengikuti pola tertentu.
x Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam melengkapi teks rumpang
tentang hidup rukun.
x Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan keberagaman
karakter/sifat dalam keluarga.
x Guru membimbing siswa yang belum tepat dalam menunjukkan pola irama rata pada alat
musik ritmis.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
a. Melengkapi teks rumpang
Jumlah Soal: 6 Soal
Skor maksimal: 6
Skor setiap jawaban: 1
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.XQFL-DZDEDQ
 %DQJXQ
 %HNDO
 0DFHW
 0RELO
 7LNHW
 %HUQRPRU

b.

Melengkapi barisan bilangan
Jumlah Soal: 5 Soal
Skor maksimal: 100
Skor setiap jawaban: 20
.XQFL-DZDEDQ
 
 
 
 
 

c. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung
Jumlah Soal: 3 Soal
Skor maksimal: 3
Skor setiap jawaban: 1
.XQFL-DZDEDQ
 .HSXQFDNJXQXQJ
 0HQGDNLJXQXQJ
 3RKRQ&HPDUD

3. Keterampilan
a. Membaca lambang bilangan
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik membaca lambang bilangan
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan membaca
lambang bilangan.

Membaca
dengan tepat
dan lancar.

Membaca
dengan tepat,
tetapi kurang
lancar.

Pembacaan
kurang tepat.

Belum mampu
membaca.

2.

Volume suara.

Volume suara
keras dan
jelas.

Volume suara
jelas.

Volume suara
kurang jelas.

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas.
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b. Diskusi tentang hidup rukun
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik diskusi tentang hidup rukun
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan menjawab
pertanyaan .

Seluruh
pertanyaan
dijawab
dengan benar.

Ada 1 pertanyaan yang dijawab dengan
tidak tepat.

Lebih dari 1
pertanyaan
yang dijawab
dengan tidak
tepat .

Tidak mampu
menjawab
semua pertanya-an.

2.

Kemampuan membuat
kesimpulan.

Simpulan
singkat dan
mewakili isi
teks.

Simpulan agak
panjang dan
mewakili isi
teks.

Simpulan
kurang
mewakili isi
teks.

Simpulan tidak
sesuai dengan
teks.

c. Bernyanyi dengan bertepuk tangan
Penilaian: unjuk kerja

Rubrik penilaian bernyanyi dengan bertepuk tangan
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu
Bimbingan

4

3

2

1

Siswa hafal
seluruh syair
lagu, irama
kurang tepat
atau sebaliknya.

1

Penguasaan lagu.

Siswa hafal
seluruh syair
lagu, irama
tepat.

2

Kemampuan bertepuk
sesuai irama lagu.

Siswa mampu Siswa mampu
bertepuk sesbertepuk sesuai irama lagu. uai irama pada
setengah lagu
atau lebih.

Siswa hafal
sebagian kecil
syair lagu.

Siswa belum
hafal syair
lagu.

Siswa mampu
bertepuk
sesuai irama
pada kurang
dari setengah
lagu.

Belum mampu
bertepuk sesuai
irama lagu.
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REFLEKSI GURU
1. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Siswa mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang Bapak/Ibu lakukan?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran yang Bapak/
Ibu lakukan lebih efektif?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

LEMBAR EVALUASI
1. Udin dan Mutiara berencana akan merapikan rak buku pada hari libur.
Namun, tiba-tiba Udin membatalkan rencana itu.
Buatlah kalimat permohonan maaf Udin kepada Mutiara.

2. Bacalah teks buku harian di bawah ini!

Hari ini aku membatalkan rencana
merapikan rak buku.
Mungkin Kak Mutiara kecewa.
Oleh karena itu, aku minta maaf
kepada Kak Mutiara.
Untunglah, Kak Mutiara mau
memaafkan aku.
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a.

Apa isi teks buku harian itu?

b.

……………………………………………………………………………………………………
Apakah tokoh-tokoh pada teks buku harian itu selalu menjaga kerukunan?

c.

……………………………………………………………………………………………………
Tunjukkan kalimat yang menyatakan hal itu!
……………………………………………………………………………………………………

3. Pilihlah gambar yang menurutmu merupakan tindakan yang benar!

4. Hitunglah banyak kubus satuan di bawah ini!

Banyak kubus satuan dinyatakan dengan kata-kata adalah ….
Banyak kubus satuan dinyatakan dengan angka adalah….
.81&,-$:$%$1
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
D3HUPLQWDDQPDDI8GLQNHSDGD.DN0XWLDUD
E,\D
F2OHKNDUHQDLWXDNXPLQWDPDDINHSDGD.DN0XWLDUD
 8QWXQJODK.DN0XWLDUDPDXPHPDDINDQDNX


¥

¥

 'XDUDWXVVHPELODQ
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Subtema 2:

Hidup Rukun dengan Teman Bermain
Pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2

1.1

Menghargai tubuh
dengan seluruh
perangkat gerak dan
kemampuannya sebagai
anugerah Tuhan.
Berperilaku sportif dalam
bermain.

2.1

Matematika
1.1

2.1

Bahasa Indonesia
up Ruku
n

H

id

Subtema
2

Menikmati keindahan
alam dan karya seni
sebagai salah satu
tanda-tanda kekuasaan
Tuhan.
Menunjukkan rasa
percaya diri untuk
berlatih mengekspresikan
diri dalam mengolah
karya seni.

PPKn

ai
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2.1

1.2

B er m
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1.1

ngan T
e
an

2.5

Menerima anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
berupa bahasa Indonesia
yang dikenal sebagai
bahasa persatuan dan
sarana belajar di tengah
keberagaman bahasa
daerah.
Memiliki perilaku
santun dan jujur dalam
percakapan tentang
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia dan/
atau bahasa daerah.

de

m

1.1

SBDP

Menerima dan
menjalankan ajaran
agama yang dianutnya.
Menunjukkan sikap
cermat dan teliti, jujur,
tertib dan mengikuti
aturan, peduli, disiplin
waktu serta tidak
mudah menyerah dalam
mengerjakan tugas.

n

PJOK

2.1

Menerima kebersamaan
dalam keberagaman
sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah dan
sekolah.
Menunjukkan perilaku
toleransi, kasih sayang,
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, dan
guru sebagai perwujudan
moral Pancasila.

Subtema 2:

Hidup Rukun dengan Teman Bermain
Pemetaan Kompetensi Dasar 3 dan 4

Bahasa Indonesia
3.5

PJOK

ai

H

B er m

Subtema
2

an

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
dienes (kubus satuan),
pengelompokkan bendabenda di sekitar rumah,
sekolah, atau tempat
bermain.
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100

n

ngan T
e

SBDP
3.2

Matematika
3.1

de

m

4.3

up Ruku

4.1

4.5

id

3.3

Mengetahui konsep
gerak variasi pola
gerak dasar lokomotor
dalam berbagai bentuk
permainan sederhana
dan atau tradisional.
Mengetahui konsep
gerak variasi pola gerak
dasar manipulatif
dalam berbagai bentuk
permainan sederhana
dan atau permainan
tradisional.
Mempraktikkan
variasi pola gerak
dasar lokomotor yang
dilandasi konsep gerak
dalam berbagai bentuk
permainan sederhana
dan atau tradisional.
Mempraktikkan variasi
pola gerak dasar
manipulatif yang
dilandasi konsep gerak
dalam berbagai bentuk
permainan sederhana
dan atau permainan
tradisional.

n

3.1

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi kosakata
bahasa daerah untuk
membantu pemahaman.
Menggunakan
teks permintaan
maaf tentang sikap
hidup rukun daam
kemajemukan keluarga
dan teman secara
mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman
karakteristik individu di
rumah dan di sekolah.
Berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan rumah dan
sekolah.

Mengenal pola irama
lagu bertanda birama
tiga, pola bervariasi dan
pola irama rata dengan
alat musik ritmis.
4.5 Menyanyikan lagu anakanak dengan pola irama
yang bervariasi
4.7 Menyanyikan lagu anakanak sederhana dengan
membuat kata-kata
sendiri yang bermakna
4.11 Menirukan gerak
bermain, berkebun,
bekerja melalui gerak
kepala, tangan, kaki,
dan badan dengan
mengamati secara
langsung atau dengan
media rekam
4.13 Membuat karya
kerajinan sebagai
penghias benda dengan
menggunakan bahan
alam di lingkungan
sekitar melalui kegiatan
melipat, menggunting
dan menempel
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RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Subtema 2: Hidup Rukun dengan Teman Bermain
Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan yang
Dikembangkan

1. Membaca teks permintaan maaf tentang sikap hidup
rukun.
2. Mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun.
3. Mengidentifikasi keberagaman teman berdasarkan
kegemaran.
4. Menceritakan perilaku rukun dengan teman bermain.
5. Mengidentifikasi berbagai pola irama lagu.
6. Membuat lagu anak-anak sederhana.
7. Menyanyikan lagu anak-anak yang dibuat.
8. Membaca lambang bilangan sampai 500.
9. Menulis lambang bilangan sampai 500.
10. Membuat pola-pola bilangan sederhana.

Sikap

1.
2.
3.
4.

Sikap

5.
6.
7.
8.

Membedakan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun.
Mengidentifikasi pola gerak dasar manipulatif.
Melakukan pola gerak dasar manipulatif.
Mengidentifikasi keberagaman teman berdasarkan ciriciri fisik tubuh.
Menerima keberagaman teman bermain di sekitar
rumah.
Membaca lambang bilangan sampai 500.
Membuat pola-pola bilangan sederhana.
Mengidentifikasi keberagaman teman berdasarkan suku
bangsa.

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Membaca lambang bilangan

Keterampilan

 Membuat pertanyaan tentang
kerukunan
 Menulis cerita berdasarkan
urutan gambar
 Membuat syair lagu tentang
kerukunan

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Menjawab pertanyaan dari
percakapan
 Mengisi tabel ciri-ciri setiap
anak berdasarkan gambar
 Melengkapi pola bilangan
 Membuat pola bilangan
 Menjawab pertanyaan
berdasarkan gambar.

Keterampilan

 Bermain menirukan gerakan
binatang
 Menulis cerita berdasarkan
urutan gambar

1. Menunjukkan pola irama lagu bertanda birama tiga pada
alat musik ritmis.
2. Membuat lagu anak-anak sederhana.
3. Menyanyikan lagu anak-anak sederhana.
4. Mengelompokkan contoh sikap hidup rukun.
5. Menemukan peran permintaan maaf terhadap sikap
hidup rukun.
6. Menentukan nilai tempat bilangan.
7. Menentukan pola-pola bilangan.
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Sikap

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Menuliskan pendapat tentang
hidup rukun
 Melengkapi tabel tentang
nilai tempat
 Melengkapi pola bilangan

Keterampilan

 Membuat syair lagu dengan
menggunakan irama dari lagu
yang disukai
 Membuat teks percakapan
tentang permohonan maaf
 Bermain peran
 Berdiskusi tentang menjaga
kerukunan

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Subtema 2: Hidup Rukun dengan Teman Bermain
Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan yang
Dikembangkan

1. Menynyikan lagu anak-anak dengan pola irama
bervariasi.
2. Menunjukkan pola irama lagu bertanda birama tiga pada
alat musik ritmis.
3. Menjelaskan makna hidup rukun.
4. Menemukan makna hidup rukun.
5. Mengidentifikasi keberagaman teman berdasarkan
kegemaran.
6. Menerima keberagaman teman.

Sikap

1. Menirukan gerakan bermain melalui koordinasi anggota
tubuh.
2. Mengelompokkan berbagai gerakan.
3. Mengidentifikasi konsep variasi pola gerak dasar
lokomotor.
4. Mempraktikkan variasi pola gerak dasar lokomotor.
5. Menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kemajemukan
teman.
6. Menerapkan permintaan maaf demi menjaga kerukunan
hidup.
7. Mengidentifikasi keberagaman teman berdasarkan
kegemaran.
8. Mengidentifikasi keberagaman teman berdasarkan suku
bangsa.
9. Menerima keberagaman teman di sekitar rumah.

Sikap

1. Menyanyikan lagu wajib nasional dengan alat musik
ritmis.
2. Menunjukkan pola irama lagu bertanda birama tiga pada
alat musik ritmis.
3. Mengidentifikasi berbagai pola birama lagu.
4. Menjelaskan akibat tidak hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
5. Menerapkan permintaan maaf demi menjaga kerukunan
hidup.
6. Mengidentifikasi keberagaman teman berdasarkan
kegemaran.
7. Mengidentifikasi keberagaman teman berdasarkan suku
bangsa.
8. Menerima keberagaman teman di sekitar rumah.
9. Menentukan nilai tempat bilangan.
10. Membuat kartu pola-pola bilangan.
11. Membuat pola-pola bilangan

Sikap

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Menjawab pertanyaan melalui
diskusi kelompok

Keterampilan

 Menulis syair lagu
menggunakan huruf tegak
bersambung
 Membuat laporan kelompok
tentang pemilihan lagu di
kelas

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Menjelaskan manfaat hidup
rukun dalam kemajemukan
teman

Keterampilan

 Menirukan berbagai gerakan
dengan iringan musik
 Menulis kalimat sesuai
gambar
 Membaca teks berlatih
menari
 Menulis pengalaman tentang
berbuat salah kepada teman
menggunakan huruf tegak
bersambung

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Menentukan nilai tempat.

Keterampilan

 Menyanyi dengan memainkan
alat musik ritmis
 Membaca puisi
 Mengubah syair lagu menjadi
cerita sambil berkreasi
 Membuat kartu bilangan
 Membuat pola bilangan
menggunakan kartu bilangan
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
Dienes (kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Indikator
3.1.3 Membaca lambang
bilangan sampai 500
3.1.4 Menulis lambang
bilangan sampai 500
4.1.2 Membuat pola-pola
bilangan sederhana
dengan menggunakan
bilangan kurang dari 100.

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf
tentang sikap
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman secara
mandiri bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.

Indikator

SBDP
3.2

4.7

Mengenal pola irama
lagu bertanda birama
tiga, pola bervariasi dan
pola irama rata dengan
alat musik ritmis.
Menyanyikan lagu anakanak sederhana dengan
membuat kata-kata
sendiri yang bermakna.

Indikator
3.2.1 Mengidentifikasi
berbagai pola irama lagu
dengan menggunakan
alat musik ritmis.
4.7.1 Membuat lagu anakanak sederhana dengan
kata-kata sendiri yang
bermakna.
4.7.2 Menyanyikan lagu anakanak sederhana dengan
kata-kata sendiri yang
bermakna.
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3.5.7 Mengidentifikasi contoh
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4.5.4 Membaca teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman
karakteristik individu di
rumah dan di sekolah.
Berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan rumah dan
sekolah.

Indikator
3.3.9 Mengidentifikasi
keberagaman teman
bermain di sekitar rumah
berdasarkan kegemaran
4.3.7 Menceritakan perilaku
rukun dengan teman
bermain di sekitar rumah.

Uraian Kegiatan Pembelajaran:
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat
membaca teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun
dalam kemajemukan teman dengan teliti.
2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukan
teman dengan teliti.
3. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah
berdasarkan kegemaran dengan teliti.
4. Dengan kegiatan menulis cerita tentang hidup rukun, siswa
dapat menceritakan perilaku rukun dengan teman bermain
di sekitar rumah dengan bahasa yang santun.
5. Dengan memperhatikan demonstrasi guru tentang pola
irama lagu, siswa dapat mengidentifikasi berbagai pola
irama lagu dengan menggunakan alat musik ritmis dengan
teliti.
6. Dengan bimbingan guru dan mengamati contoh syair lagu,
siswa dapat membuat lagu anak-anak sederhana menggunakan kata-kata sendiri yang bermakna dengan percaya
diri.
7. Dengan lagu yang dibuat, siswa dapat menyanyikan lagu
anak-anak sederhana dengan kata-kata sendiri yang bermakna dengan percaya diri.
8. Dengan mengamati beberapa lambang bilangan yang ada
pada gambar, siswa dapat membaca lambang bilangan
sampai 500 dengan percaya diri.
9. Dengan penugasan, siswa dapat menulis lambang bilangan
sampai 500 dengan teliti.
10. Dengan mengamati contoh deret bilangan, siswa dapat
membuat pola-pola bilangan sederhana menggunakan
bilangan kurang dari 100 dengan teliti.

Media Dan Alat Pembelajaran
x Teks percakapan
x Gambar seri tentang hidup rukun di lingkungan bermain di
sekitar rumah
x Teks lagu “Di Sini Senang di Sana Senang”.

Subtema 2: Hidup Rukun dengan Teman Bermain

57

Kegiatan Pembelajaran

x Siswa diminta mengamati gambar tentang bermain sepeda
yang menunjukan sikap hidup rukun terlebih dahulu sebelum
membaca teks percakapan (mengamati).
x Siswa mendeskripsikan gambar yang diamati (menalar).
x Siswa membaca teks percakapan tentang bermain dalam
kerukunan dengan memperhatikan EYD (mengamati).

x Siswa membuat pertanyaan dari teks bacaan teks percakapan
(mengomunikasikan).
x Siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan pertanyaan
yang dibuat dengan temannya di depan kelas (menanya).
x Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan temannya
(menalar).

x Siswa kembali mengamati gambar yang mencerminkan
hidup rukun dalam keberagaman (mengamati).
x Siswa mengidentifikasi gambar berdasarkan kegemarannya
(menalar).
x Siswa membaca balon percakapan berdasarkan gambar
yang diamati (mengamati).
x Siswa bertanya jawab tentang balon percakapan yang dibaca
(menalar dan mengomunikasikan).

x Siswa diarahkan menulis isi cerita berdasarkan balon percakapan yang dibaca (mengomunikasikan).
x Guru mengarahkan siswa agar menulis dengan ejaan yang
benar.
x Siswa membaca tulisan yang telah dibuat (mengomunikasikan).
x Setelah membaca tulisan yang telah dibuat, siswa
menceritakan pengalamannya tentang kerukunan ketika
bermain dengan bahasa yang santun (mengomunikasikan).
x Siswa menjawab pertanyaan dari cerita yang didengar
(menalar).
x Siswa menjelaskan manfaat hidup rukun ketika bermain di
sekitar rumah teman (mengomunikasikan).
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x Siswa menjelaskan akibat tidak bersikap rukun ketika
bermain disekitar rumah (mengomunikasikan).

1. Siswa menyanyikan lagu “Di Sini Senang di Sana Senang”
sesuai dengan teks lagu dengan memperhatikan tempo
dan irama (mencoba).
2. Guru membimbing siswa agar dapat menyanyi dengan
percaya diri dan semangat.

x Siswa membuat syair lagu tentang kerukunan(mencoba)
x Syair lagu adalah kata-kata di dalam lagu.
x Syair lagu yang dibuat disesuaikan dengan irama lagu “Di
Sini Senang di Sana Senang”.
x Apabila siswa mengalami kesulitan, berilah contoh atau
mulailah dengan kalimat yang dibuat oleh guru atau
ditambahkan siswa yang lain.
x Siswa juga dapat hanya dengan mengganti beberapa kata
saja sesuai dengan lagunya.
x Siswa diarahkan mencari pasangan untuk saling bertanya
tentang syair lagu yang telah dibuat.
x Siswa membuat pertanyaan berdasarkan lagu teman
pasangannya (menalar dan mengomunikasikan).
x Siswa kemudian saling menjawab pertanyaan sesuai
pertanyaan yang diajukan temannya (menalar dan
mengomunikasikan).

x Siswa membaca teks bacaan yang memuat nomor rumah
(mengamati).
x Siswa mengamati gambar dua rumah yang ada nomor
rumahnya (mengamati).
x Siswa membaca lambang bilangan yang diamati
(mengamati).

x Siswa menulis lambang bilangan dari soal yang ada pada
bukunya (mencoba).
x Siswa menulis bacaan lambang bilangan dengan tulisan
tegak bersambung pada lembar kerja yang ada di bukunya
(mencoba).
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x
x
x
x

Siswa mengamati pola barisan bilangan (mengamati).
Siswa membuat pola-pola bilangan sederhana yang ada pada lembar bilangannya (mencoba).
Siswa diarahkan mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami (menanya).
Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri.

PENGAYAAN
x Guru menugaskan siswa membaca teks permintaan maaf yang lain dengan tanda baca yang
lebih bervariasi.
x Guru menugaskan siswa mengamati berbagai kegemaran di lingkungan sekitar dan
menceritakannya dengan bahasa yang santun.
x Guru menugaskan siswa menulis lambang bilangan dari beberapa nama bilangan yang lebih
besar.
x Guru menugaskan siswa membuat syair lagu tema kerukunan yang lain dan membuatnya
dalam buku kecil.

REMEDIAL
Ƈ Guru membimbing kembali siswa yang masih sulit dalam membaca.
Ƈ Siswa membimbing kembali siswa menceritakan berbagai perilaku hidup rukun dengan
bahasa yang santun bagi siswa yang belum mampu menggunakan bahasa yang santun.
Ƈ Guru mengulas kembali materi tentang menulis lambang bilangan bagi siswa yang sulit
menuliskannya.
Ƈ Guru membimbing siswa yang kesulitan dalam membuat syair lagu dengan kata-kata sendiri.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
a. Membaca lambang bilangan
Tes tertulis: Skor
Jumlah Soal: 5 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 6HUDWXVGXDSXOXKWLJD VNRU
 'XDUDWXVWLJDSXOXKHPSDW VNRU
 6HUDWXVHPSDWSXOXKWXMXK VNRU
 6HUDWXVWXMXKSXOXKWLJD VNRU
 'XDUDWXVWXMXKSXOXKHPSDW VNRU

b. Menulis lambang bilangan
Tes tertulis: skor
Jumlah soal: 5 Soal
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Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

.XQFL-DZDEDQ
  VNRU
  VNRU
  VNRU
  VNRU

3. Keterampilan
a. Membuat Pertanyaan tentang Kerukunan Udin dan Edo
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Membuat Pertanyaan tentang Kerukunan Udin dan Edo
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kesesuain
pertanyaan
dengan tema

Pertanyaan sesuai
dengan tema dan
lebih variatif

Pertanyaan sesuai
dengan tema

Pertanyaan
kurang sesuai
dengan tema

Pertanyaan tidak
sesuai dengan
tema

2.

Penggunaan
huruf besar,
dan tanda
baca

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat dan
nama orang, serta
menggunakan
tanda tanya di
akhir kalimat.

Terdapat 1
kesalahan dalam
penggunaan huruf
besar dan tanda
tanya.

Terdapat 2
kesalahan atau
lebih dalam
penggunaan huruf
besar dan tanda
tanya

Mengabaikan
huruf besar dan
tanda tanya.

b. Menulis Cerita Berdasarkan Urutan Gambar
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Menulis Cerita Berdasarkan Urutan Gambar
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan
huruf besar,
dan tanda
baca

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat dan
nama orang, serta
menggunakan
tanda titik di akhir
kalimat.

Terdapat 1-2
kesalahan dalam
penggunaan huruf
besar dan tanda
titik.

Terdapat lebih dari
2 kesalahan dalam
penggunaan huruf
besar dan tanda
titik

Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar dan
tanda titik.

2.

Kesesuaian
cerita yang
ditulis
dengan tema
dan urutan
gambar

Seluruh isi cerita
yang ditulis sesuai
tema dan urutan
gambar

Setengah atau
lebih isi cerita
sesuai dengan
tema dan urutan
gambar

Hampir
keseluruhan cerita
kurang sesuai
dengan tema dan
urutan gambar

Cerita tidak sesuai
tema dan urutan
gambar

3.

Penulisan

Penulisan kata
sudah tepat

Terdapat 1-2 kata
yang belum tepat
penulisannya

Terdapat lebih
dari 2 kata yang
belum tepat
penulisannya

Seluruh kata
belum tepat dalam
penulisan.

4.

Penggunaan
kalimat yang
efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Terdapat lebih
dari 2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif
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c. Membuat Syair Lagu Tentang Kerukunan
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Membuat Syair Lagu Tentang Kerukunan
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kesesuaian
syair dengan
tema

Seluruh isi syair
sesuai tema

2.

Kesesuaian
syair dengan
irama lagu

Seluruh kalimat
Terdapat 1-2
pada syair sesuai kalimat pada
dengan irama lagu syair yang kurang
sesuai dengan
irama lagu
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Setengah atau
lebih isi syair
sesuai dengan
tema

Hampir
keseluruhan
isi syair kurang
sesuai dengan
tema

Syair tidak sesuai
tema

Lebih dari 2
kalimat pada syair
kurang sesuai
dengan irama lagu

Seluruh kalimat
pada syair tidak
sesuai dengan
irama lagu

Pemetaan Indikator Pembelajaran
PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah.

Indikator
3.3.10Mengidentifikasi
keberagaman teman bermain
di sekitar rumah berdasarkan
ciri-ciri fisik tubuh.
3.3.11 Mengidentikasi keberagaman
teman bermain di sekitar
rumah berdasarkan suku
bangsa.
4.3.8 Menerima keberagaman
teman bermain di sekitar
rumah.

PJOK
3.1

4.1

3.3

4.3

Mengetahui konsep gerak
variasi pola gerak dasar
lokomotor dalam berbagai
bentuk permainan sederhana
dan atau tradisional.
Mempraktikkan variasi pola
gerak dasar lokomotor yang
dilandasi konsep gerak dalam
berbagai bentuk permainan
sederhana dan atau
tradisional.
Mengetahui konsep gerak
variasi pola gerak dasar
manipulatif dalam berbagai
bentuk permainan sederhana
dan atau permainan
tradisional.
Mempraktikkan variasi pola
gerak dasar manipulatif yang
dilandasi konsep gerak dalam
berbagai bentuk permainan
sederhana dan atau
permainan tradisional.

Indikator
3.3.1 Mengidentifikasi pola gerakan
dasar manipulatif dalam
berbagai bentuk permainan .
4.3.1 Melakukan pola gerakan
dasar manipulatif dalam
berbagai bentuk permainan.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.8 Membedakan contoh sikap
hidup rukun dan tidak rukun
dalam kemajemukan teman.
4.5.5 Menyimpulkan isi teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman yang
telah dibaca.

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok dienes
(kubus satuan)
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari 100

Indikator
3.1.3 Membaca lambang bilangan
sampai 500
4.1.2 Membuat pola-pola bilangan
sederhana menggunakan
bilangan kurang dari 100.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar percakapan, siswa dapat membedakan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun dalam
kemajemukan teman dengan teliti.
2. Dengan mengamati gambar berbagai gerakan, siswa dapat
mengidentifikasi pola gerakan dasar manipulatif dalam
berbagai bentuk permainan dengan teliti.
3. Dengan permainan “Meniru Hewan Berjalan”, siswa dapat
melakukan pola gerakan dasar manipulatif dalam berbagai
bentuk permainan dengan percaya diri.
4. Dengan mengamati gambar anak-anak, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah
berdasarkan ciri-ciri fisik tubuh dengan teliti.
5. Dengan memahami arti keberagaman, siswa dapat menerima keberagaman teman bermain di sekitar rumah percaya
diri.
6. Dengan mengamati gambar cara membaca bilangan, siswa
dapat membaca lambang bilangan sampai 500 dengan
teliti.
7. Dengan menggunakan kartu bilangan, siswa dapat membuat
pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan
bilangan kurang 100 dengan teliti.
8. Dengan mengamati gambar dan percakapan kegiatan Udin
dan Edo saat menghias sepeda, siswa dapat menyimpulkan
isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman dengan percaya diri.
9. Dengan melengkapi cerita tentang suku bangsa, siswa
dapat mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah berdasarkan suku bangsa dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran
x Gambar percakapan Udin dan Edo
x Gambar deretan rukun
x Gambar seri Udin dan Edo pada saat menghias sepeda

Kegiatan Pembelajaran

x Siswa mengamati gambar percakapan Udin dan Edo dengan
teliti (mengamati).
x Bertanya jawab tentang percakapan yang diamati (menanya
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dan menalar).
x Siswa membaca teks percakapan Udin dan Edo (mengamati).
x Siswa diarahkan menemukan makna dari isi teks percakapan
yang dibaca.

x Siswa membuat pertanyaan dalam bentuk kartu dari teks
percakapan yang telah dibaca (menalar).
x Siswa saling menukarkan pertanyaan yang dibuatnya kepada temannya (menanya).
x Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan temannya
(menalar).
x Siswa membaca teks bacaan tentang hidup rukun
(mengamati).
x Siswa mengidentifikasi keberagaman fisik teman bermain
di sekitar rumah dari teks bacaan yang dibaca (menalar).

x Siswa mengamati gambar tentang gerakan manipulatif
(mengamati).
x Siswa mengidentifikasi pola gerakan manipulatif yang ada
pada gambar (menalar).
x Siswa menyimak penjelasan guru melakukan sebuah
permainan untuk melakukan pola gerakan dasar manipulatif
dalam berbagai bentuk permainan (mengomunikasikan).
x Guru menentukan batas lokasi permainan, misalnya
membuat batas persegi panjang yang disesuaikan dengan
lapangan bermain.
x Siswa melakukan gerakan menirukan kucing berjalan
sambil mendengarkan aba-aba guru menyebutkan angka.
Misalnya, guru menyebutkan angka 2, maka siswa harus
berjalan menirukan kucing sambil mencari dua teman.
x Jika ada yang tidak berhasil mencari teman sejumlah
bilangan yang disebut guru, maka siswa tersebut diminta
untuk menyanyi.
x Siswa melakukan permainan menirukan kucing berjalan
dari petunjuk guru (mencoba).
x Siswa mengamati gambar anak-anak dengan keberagaman
fisik (mengamati).
x Siswa melengkapi tabel identifikasi keberagaman fisik
teman bermain di sekitar rumah (mencoba).
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x Siswa mengamati gambar yang memuat sebuah bilangan
(mengamati).
x Siswa membaca lambang bilangan yang diamati
(mengamati).
x Siswa mengamati gambar blok dienes bilangan yang dibaca
(mengamati).
x Siswa membaca lambang bilangan yang ada pada bukunya
(mengamati).
x Siswa mengamati barisan bilangan berdasarkan cerita pada
teks bacaan (mengamati).

x Siswa membuat pola-pola bilangan sederhana pada lembar
kerja yang terdapat di bukunya (mencoba).
x Siswa memeriksa kebenaran pemecahan masalah yang
dibuat tentang pola-pola bilangan.
x Siswa membaca teks tentang pola-pola bilangan
(mengamati).
x Siswa diarahkan menemukan berbagai pola bilangan
berdasarkan soal yang diberikan (menalar).
x Siswa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pola
bilangan melalui permainan yang diberikan (menalar dan
mencoba).

x Siswa membaca teks bacaan tentang pengamalan bermain
di rumah temannya (mengamati).
x Siswa mengamati gambar seri (mengamati).
x Siswa mengurutkan gambar seri (mencoba).
x Bertanya jawab tentang gambar seri (menalar dan
mengomunikasikan).
x Siswa menjawab pertanyaan sesuai gambar dan teks bacaan
yang dibaca (menalar).
x Siswa diarahkan menyimpulkan teks bacaan dengan bahasa
sendiri (mengomunikasikan).

x Siswa melengkapi teks cerita rumpang (menalar)
x Siswa menceritakan pengalamannya dari cerita rumpang
yang dilengkapinya (mencoba).
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x Siswa diminta menuliskan nama teman di sekitar rumahnya.
x Siswa dibimbing jika tidak tahu asal suku bangsanya,
misalnya dapat diketahui berdasarkan nama marganya.
x Jika data itu belum diketahui, mintalah siswa untuk
melengkapinya sebagai tugas rumah agar dapat bertanya
kepada orang tua.
x Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami siswa.
x Menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa sendiri.

PENGAYAAN
x Guru menugaskan siswa ditugaskan melengkapi pola
bilangan dari beberapa deret bilangan yang lain.
x Guru menugaskan siswa menemukan contoh-contoh hidup
rukun dalam keberagaman teman di lingkungan sekitar dan
menceritakannya.
x Guru juga menugaskan siswa menemukan keberagaman
teman di sekitar rumah berdasarkan suku bangsa.
x Guru menugaskan siswa melakukan permainan manipulatif
dalam berbagai permainan yang lain.

REMEDIAL
x Guru membimbing siswa yang masih kesulitan melengkapi
berbagai pola bilangan.
x Guru mengulas kembali tentang contoh-contoh hidup rukun
dalam keberagaman teman di sekitar rumah bagi siswa
yang belum paham.
x Guru mengulas kembali materi tentang menemukan
keberagaman teman dalam suku bangsa di sekitar rumah
bagi siswa yang belum paham.
x Guru membimbing siswa kembali tentang menirukan
gerakan binatang bagi siswa yang kaku mengikutinya.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.
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2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
a. Mengisi tabel ciri-ciri setiap anak berdasarkan gambar
Jumlah Soal: 6 Soal
.XQFL-DZDEDQ
'LVHVXDLNDQGHQJDQJDPEDU

b. Membaca lambang bilangan
Jumlah Soal: 5 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 WLJDUDWXVOLPDSXOXKGHODSDQ
 WLJDUDWXVGHODSDQSXOXKWXMXK
 WLJDUDWXVVHPELODQ
 HPSDWUDWXVWLJDSXOXKWXMXK
 HPSDWUDWXVWXMXKSXOXKVHPELODQ

c. Melengkapi pola bilangan
Jumlah Soal: 3 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 
 
 
 
 

d. Membuat Pola Bilangan
Jumlah Soal: 2
.XQFL-DZDEDQ
-DZDEDQEHUDJDP GLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD 

e. Menjawab pertanyaan berdasarkan gambar kegiatan Udin dan Edo






7LGDN
*DPEDUGLVDDW(GRPHQJHOXDUNDQNUD\RQQ\D\DQJEDUX
0DDI(GR 8GLQPHPLQWDPDDI

6DOLQJPHPDDINDQ

3. Keterampilan
a. Bermain Menirukan Gerakan Kucing Berjalan
Penilaian: Pengamatan (Observasi)

Lembar Pengamatan Bermain Menirukan Kucing Berjalan
No.
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Kriteria

1.

Siswa mampu mengikuti instruksi

2.

Siswa terlibat aktif dalam permainan

3.

Siswa mampu menirukan gerakan sesuai permainan
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Terlihat (9)

Belum
Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Menirukan Gerakan Kucing Berjalan
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

Santun

MB

SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

b. Menulis Cerita Berdasarkan Urutan Gambar
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Menulis Cerita Berdasarkan Urutan Gambar
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan
huruf besar,
dan tanda
baca

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat dan
nama orang, serta
menggunakan
tanda titik di akhir
kalimat.

Terdapat 1-2
kesalahan dalam
penggunaan huruf
besar dan tanda
titik.

Terdapat lebih dari
2 kesalahan dalam
penggunaan huruf
besar dan tanda
titik

Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar dan
tanda titik.

2.

Kesesuaian
cerita yang
ditulis
dengan tema
dan urutan
gambar

Seluruh isi cerita
yang ditulis sesuai
tema dan urutan
gambar

Setengah atau
lebih isi cerita
sesuai dengan
tema dan urutan
gambar

Hampir
keseluruhan cerita
kurang sesuai
dengan tema dan
urutan gambar

Cerita tidak sesuai
tema dan urutan
gambar

3.

Penulisan

Penulisan kata
sudah tepat

Terdapat 1-2 kata
yang belum tepat
penulisannya

Terdapat lebih
dari 2 kata yang
belum tepat
penulisannya

Seluruh kata
belum tepat dalam
penulisan.

4.

Penggunaan
kalimat yang
efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Terdapat lebih
dari 2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif
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Pemetaan Indikator Pembelajaran
SBDP
3.2

4.7

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmis.
Menyanyikan lagu anak-anak
sederhana dengan membuat
kata-kata sendiri yang
bermakna.

Indikator
3.2.2 Menunjukkan pola irama lagu
bertanda birama tiga pada
alat musik ritmis.
4.7.1 Membuat lagu anak-anak
sederhana dengan kata-kata
sendiri yang bermakna.
4.7.2 Menyanyikan lagu anak-anak
sederhana dengan kata-kata
sendiri yang bermakna.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok Dienes
(kubus satuan)
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari 100

Indikator
3.1.5 Menentukan nilai tempat
bilangan
4.1.1 Menentukan pola-pola
bilangan sederhana dengan
menggunakan bilangan
kurang 100
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3.5.9 Mengelompokkan contoh
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4.5.6 Menemukan peran
permintaan maaf terhadap
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.

Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan menyanyikan lagu “Naik Sepeda”, siswa dapat
membedakan pola irama lagu dengan alat musik ritmis
dengan percaya diri.
2. Dengan mengikuti teks lagu “Naik Sepeda”, siswa dapat
membuat syair lagu anak-anak sederhana sesuai irama
lagu “Di Sini Senang di Sana Senang” dengan bahasa yang
santun
3. Dengan penugasan, siswa dapat menyanyikan lagu yang
telah dibuat sesuai irama lagu “Di Sini Senang di Sana
Senang” dengan percaya diri.
4. Dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengelompokkan
contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman
dengan teliti.
5. Dengan bermain peran, siswa dapat menemukan peran
permintaan maaf terhadap sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman dengan teliti.
6. Dengan penugasan, siswa dapat menentukan nilai tempat
bilangan dengan teliti.
7. Dengan membaca teks bacaan dan penugasan, siswa dapat
menentukan pola-pola bilangan sederhana kurang dari 100
dengan teliti.

Media Dan Alat Pembelajaran
x Contoh teks lagu “Naik Sepeda”
x Gambar cara menentukan nilai tempat

Kegiatan Pembelajaran

x Siswa mengamati teks lagu “Naik Sepeda” dengan teliti
(mengamati).
x Siswa mendengarkan guru menyanyikan lagu “Naik
Sepeda” sesuai irama lagu “Di Sini Senang di Sana Senang”
(mengamati).
x Guru memberi contoh beberapa lagu dengan pola irama
bervariasi pada alat musik ritmis.
x Siswa diminta membedakan pola irama rata dan pola irama
bervariasi pada alat musik ritmis (menalar).
x Siswa memperhatikan demonstrasi guru tentang pola irama
pada beberapa lagu menggunakan alat musik ritmis dengan
Subtema 2: Hidup Rukun dengan Teman Bermain
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teliti (mengamati).
x Siswa menyanyikan lagu naik sepeda dengan pola irama lagu
bertanda birama tiga pada alat musik ritmis (mencoba).
x Siswa diminta membedakan pola irama rata dan pola irama
bervariasi pada alat musik ritmik dengan teliti (menalar).

x Siswa membuat lagu anak-anak sederhana dengan katakata sendiri yang bermakna dengan menggunakan sebuah
irama lagu dengan percaya diri (mencoba).
x Guru membimbing siswa agar menuliskan syair lagu dengan
bahasa yang santun.
x Siswa kemudian diarahkan untuk menyanyikan lagu yang
telah dibuat (mengomunikasikan).
x Siswa membaca teks bacaan mengenai hidup rukun
(mengamati).
x Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks bacaan
tenatng hidup rukun (menalar).

x Siswa membuat teks percakapan yang berisi tentang
permohonan maaf (mencoba).
x Siswa memperagakan teks percakapan yang dibuat di depan
kelas (mencoba).

x Siswa mengamati gambar mengenai nilai tempat
(mengamati)
x Siswa mengisi tabel mengenai nilai tempat (menalar)
x Siswa membaca teks bacaan tentang alamat rumah yang
memuat lambang bilangan (mengamati)
x Siswa mengamati pola bilangan (mengamati)

x Guru menjelaskan kepada siswa cara berdiskusi dengan
baik.
x Siswa berdiskusi tentang kerukunan (mengomunikasikan).
x Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami.
x Siswa menyimpukan pelajaran dengan bahasa sendiri.
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PENGAYAAN
x Guru menugaskan siswa menemukan permintaan maaf
terhadap sikap hidup rukun dalam aktivitas yang lain.
x Guru menugaskan siswa membuat lagu yang lain dengan
kata-kata sendiri dan membuatnya dalam buku kecil.
x Guru menugaskan siswa menentukan pola-pola bilangan
pada soal-soal yang lain.

REMEDIAL
x Guru membahas kembali materi tentang menemukan
permintaan maaf terhadap sikap hidup rukun bagi siswa
yang belum paham.
x Guru membimbing siswa kembali membuat lagu sendiri
bagi siswa yang belum dapat membuatnya dengan katakata sendiri.
x Guru membahas kembali materi tentang menentukan polapola bilangan bagi siswa yang belum paham.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
a. Menuliskan pendapat tentang hidup rukun
Jumlah Soal: 3 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 0HQXUXWNXVHEDLNQ\DXGLQPHQRORQJHGRPHQ\HOHVDLNDQ
WXJDVQ\D
 0HQXUXWNXVHEDLNQ\DXGLQPHPLQWDPDDI(GRNHUHQDWLGDN
ELVDPHPEDQWXQ\D
 0HQXUXWNXVHEDLNQ\D(GRPHPDDINDQ8GLQ
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b. Melengkapi Tabel Tentang Nilai Tempat
Jumlah Soal: 2 Soal
.XQFL-DZDEDQ

No

Bilangan

1.

163

2.

274

Angka

Nilai Tempat

Nilainya

1

Ratusan

100

6

Puluhan

60

3

Satuan

3

2

Ratusan

200

7

Puluhan

70

4

Satuan

4

c. Melengkapi Pola Bilangan
Jumlah Soal: 1 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 -DZDEDQEHUDJDP
 -DZDEDQEHUDJDP
 -DZDEDQEHUDJDP
 -DZDEDQEHUDJDP
 -DZDEDQEHUDJDP

GLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
GLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
GLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
GLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
GLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

3. Keterampilan
a. Membuat Syair Lagu dengan Kata-kata Sendiri
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Membuat Syair Lagu dengan Kata-kata Sendiri
No.

74

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kesesuaian
syair dengan
tema (sikap
saling
memaafkan)

Seluruh isi syair
sesuai tema

2.

Kesesuaian
syair dengan
irama lagu

Terdapat 1-2
Seluruh kalimat
pada syair sesuai kalimat pada
dengan irama lagu syair yang kurang
sesuai dengan
irama lagu
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Setengah atau
lebih isi syair
sesuai dengan
tema

Hampir
keseluruhan
isi syair kurang
sesuai dengan
tema

Syair tidak sesuai
tema

Lebih dari 2
kalimat pada syair
kurang sesuai
dengan irama lagu

Seluruh kalimat
pada syair tidak
sesuai dengan
irama lagu

b. Membuat Teks Percakapan Tentang Permohonan Maaf
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Membuat Teks Percakapan Permohonan Maaf
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan
huruf besar,
dan tanda
baca

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat
dan nama
orang, serta
menggunakan
tanda titik di
akhir kalimat.

Terdapat 1-2
kesalahan dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda titik.

Terdapat lebih
dari 2 kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda titik

Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar dan
tanda titik.

2.

Kesesuaian
teks
percakapan
yang ditulis
dengan tema

Teks percakapan
sesuai dengan
tema. Terdapat
ucapan
permohonan
maaf yang
santun

Teks percakapan
sesuai dengan
tema. Terdapat
ucapan
permohonan
maaf, tetapi
kurang santun

Teks percakapan
kurang sesuai
dengan tema.
Tidak terdapat
ucapan
permohonan
maaf.

Teks percakapan
tidak sesuai
dengan tema

3.

Penulisan

Penulisan kata
sudah tepat

Terdapat 1-2
kata yang
belum tepat
penulisannya

Terdapat lebih
dari 2 kata yang
belum tepat
penulisannya

Seluruh
kata belum
tepat dalam
penulisan.

4.

Penggunaan
kalimat yang
efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Terdapat lebih
dari 2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif
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c. Bermain Peran
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Bermain Peran
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1
Monoton, tanpa
ekspresi.

1.

Ekpresi

Mimik wajah
dan gerak tubuh
sesuai dengan
dialog secara
konsisten

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan dialog
namun kurang
konsisten

Mimik wajah
dan gerak tubuh
tidak sesuai
dengan dialog

2.

Lafal

Semua dialog
dilafalkan
dengan tepat
dan jelas

Ada 1-2
kata yang
kurang tepat
pelafalannya

Lebih dari 2 kata Hampir seluruh
belum tepat
kata belum tepat
pelafalannya
pelafalannya

3.

Intonasi

Intonasi sesuai
Intonasi sesuai
dengan dialog
dengan dialog
secara konsisten namun kurang
konsisten

Intonasi tidak
sesuai dengan
dialog

Tanpa intonasi

4.

Volume
Suara

Volume suara
keras dan jelas

Volume suara
kurang jelas

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas

Volume suara
jelas

d. Berdiskusi tentang Menjaga Kerukunan
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Hasil Diskusi tentang Menjaga Kerukunan
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Pendapat
yang dikemukakan

Pendapat tepat,
jelas, dan logis.

Pendapat tepat
dan logis,
namun agak
berbelit-belit

Pendapat
kurang tepat

Pendapat tidak
tepat

2.

Penulisan

Menggunakan
huruf besar dan
tanda baca yang
tepat

Terdapat 1
kesalahan dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda baca

Terdapat lebih
dari 1 kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda baca

Mengabaikan
penggunaan
huruf besar dan
tanda baca
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah.

Indikator
3.3.9 Mengidentifikasi
keberagaman teman bermain
di sekitar rumah berdasarkan
kegemaran.
4.3.8 Menerima keberagaman
teman bermain di sekitar
rumah.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

SBDP
3.2

4.5

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmis.
Menyanyikan lagu anak-anak
dengan pola irama yang
bervariasi.

Indikator
3.2.2 Menunjukkan pola irama lagu
bertanda birama tiga pada
alat musik ritmis.
4.5.1 Menyanyikan lagu anakanak dengan pola irama yang
bervariasi.

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.10 Menjelaskan makna hidup
rukun dalam kemajemukan
teman.
4.5.9 Menemukan makna hidup
rukun dalam kegiatan
pemungutan suara untuk
memilih pendapat terbanyak.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran:
1. Dengan memilih judul lagu dari daftar yang disediakan,
siswa dapat menyanyikan lagu anak-anak dengan percaya
diri.
2. Dengan menyanyikan lagu yang dipilih, siswa dapat
menunjukkan pola irama lagu bertanda birama tiga pada
alat musik ritmis dengan percaya diri.
3. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan makna
hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan bahasa
yang santun.
4. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan makna hidup
rukun dalam pemungutan suara untuk memilih pendapat
terbanyak dengan teliti.
5. Dengan membaca isi laporan, siswa dapat mengidentifikasi
keberagaman teman bermain di sekitar rumah berdasarkan
kegemaran dengan teliti.
6. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menerima
keberagaman teman bermain di sekitar rumah dengan
percaya diri.

Media dan Alat Pembelajaran
x Gambar gerakan anak-anak menari berpasangan
x Teks laporan kejadian pemilihan lagu

Kegiatan Pembelajaran

x Siswa mengamati berbagai judul lagu yang akan dinyanyikan
dengan teliti (mengamati).
x Bertanya jawab tentang judul lagu yang terdapat dalam
tabel (menanya).

x Siswa memilih judul lagu yang terdapat dalam tabel melalui
suara terbanyak (menalar).
x Siswa membuat syair lagu pilihan terbanyak dengan tulisan
tegak bersambung (mengomunikasikan).
x Siswa menyanyikan lagu pilihannya dengan gerakan tepuk
tangan (mencoba).
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x Siswa mengamati gambar kegiatan menari secara
berpasangan (mengamati).
x Siswa secara berpasangan menari dengan gerakan yang
menarik ketika menyanyikan lagu pilihan (mencoba).
x Bertanya jawab tentang perasaan siswa setelah melakukan
tarian secara berpasangan.
x Siswa menanggapi berbagai pernyataan teman yang
disampaikan secara lisan (mengomunikasikan).

x Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi yang
terdiri atas 3 sampai 5 orang siswa.
x Siswa menjawab pertanyaan pada bukunya secara
berkelompok (menalar dan mengomunikasikan).
x Guru perlu memberikan tata cara berdiskusi dengan bahasa
yang santun.
x Guru membimbing siswa memperoleh simpulan hasil
diskusi dengan cara membantu siswa dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan.
x Guru mengarahkan siswa menjelaskan makna hidup rukun
dengan bahasa yang santun (mengomunikasikan).
x Guru selanjutnya mengarahkan siswa menemukan makna
hidup rukun dalam pemungutan suara (menalar).
x Siswa
membuat
kesimpulan
hasil
diskusinya
(mengomunikasikan).

x Siswa membuat laporan hasil diskusi dengan petunjuk dan
format yang dibimbing guru (mengomunikasikan).
x Siswa melengkapi teks bacaan rumpang secara mendiri
(mencoba).
x Setelah melengkapi teks bacaan, siswa membaca teks
dengan bahasa yang santun.
x Siswa diarahkan menemukan makna yang terkandung
berdasarkan teks yang dibaca (menalar).
x Siswa
diarahkan
menerima
keberagaman
teman
berdasarkan makna dari teks yang dibaca.
x Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami siswa.
x Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri.
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PENGAYAAN
x Guru menugaskan siswa mengembangkan berbagai gerakan tarian beradasarkan nyanyi
dan gerakan sebelumnya.
x Guru menugaskan siswa menemukan berbagai contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukan
teman di lingkungan sekitar.
x Guru menugaskan siswa menemukan berbagai keberagaman teman di lingkungan sekitar.

REMEDIAL
x Guru membimbing kembali siswa menyanyikan lagu yang dipilih bagi yang belum dapat
menyanyikannya dengan baik.
x Guru mengulas kembali materi tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman di
lingkungan sekitar.
x Guru mengulas kembali materi tentang menemukan berbagai keberagaman teman di
lingkungan sekitar bagi siswa yang belum dapat menemukan dengan baik.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No.

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

T

M

Teliti
BT

T

Santun
M

BT

1.
2.
3.
4.
5.
Keterangan :
BT
: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku).
T
: Terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan perilaku dan mulai konsisten).
M
: Menonjol (apabila siswa terus menerus memperlihatkan perilaku secara konsisten).
Berilah tanda centang (9) pada kolom yang sesuai!

2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
a. Menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok tentang kerukunan
.XQFL-DZDEDQ
 6HGLNLWNHFHZDGDQVHGLK
 0HQJXQJNDSNDQUDVDVHQDQJGHQJDQVHZDMDUQ\DGDQPHPEHUSHQJHUWLDQNHSDG
 +DUXVEHUODSDQJGDGDPHQHULPDNHNDODKDQ
 5DVDVDOLQJPHQJKDUJDLGDQPHQJKRUPDWL
 'LVHVXDLNDQGHQJDQKDVLOGLVNXVL

b. Menjawab pertanyaan berdasarkan diskusi kelompok
Jumlah Soal: 5 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
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T

M

c. Melengkapi teks cerita rumpang
Jumlah Soal: 3 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

3. Keterampilan
a. Menulis Syair Lagu Menggunakan Huruf Tegak Bersambung
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Menulis Syair Lagu Menggunakan Huruf Tegak Bersambung
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penulisan
huruf

Seluruh syair
telah ditulis
sesuai bentuk
penulisan
huruf tegak
bersambung
yang benar

Terdapat 1-2
huruf yang
belum tepat
penulisannya

Lebih dari
2 huruf
belum tepat
penulisannya

Belum mampu
menulis tegak
bersambung

2.

Tampilan

Tulisan jelas,
rapi, dan bersih

Tulisan jelas,
tetapi kurang
rapi atau bersih

Tulisan kurang
jelas

Tulisan tidak
bisa dibaca

b. Membuat Laporan Kelompok tentang Pemilihan Lagu di Kelas
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Membuat Laporan Kelompok tentang Pemilihan Lagu di Kelas
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kelengkapan
isi laporan

Isi laporan
lengkap

Terdapat 1
komponen yang
tidak tertulis
pada laporan

Terdapat 2-3
komponen yang
tidak tertulis
pada laporan

Lebih dari 3
komponen tidak
tertulis pada
laporan

2.

Tampilan

Tulisan jelas,
rapi, dan bersih

Tulisan jelas,
tetapi kurang
rapi atau bersih

Tulisan kurang
jelas

Tulisan tidak
bisa dibaca
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

PJOK
3.1

4.1

Mengetahui konsep gerak
variasi pola gerak dasar
lokomotor dalam berbagai
bentuk permainan sederhana
dan atau tradisional.
Mempraktikkan variasi pola
gerak dasar lokomotor yang
dilandasi konsep gerak dalam
berbagai bentuk permainan
sederhana dan atau
tradisional.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Indikator
3.1.2 Mengidentifikasi konsep
gerak variasi pola gerak dasar
lokomotor dalam berbagai
bentuk permainan
4.1.2 Mempraktekan konsep gerak
variasi pola gerak dasar
lokomotor dalam berbagai
bentuk permainan.

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.11 Menjelaskan manfaat hidup
rukun dalam kemajemukan
teman.
4.5.10 Menerapkan permintaan
maaf demi menjaga
kerukunan hidup dalam
menyikapi kemajemukan
teman.

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah.

Indikator
3.3.9 Mengidentifikasi
keberagaman teman bermain
di sekitar rumah berdasarkan
kegemaran
3.3.11 Mengidentifkasi keberagaman
teman bermain di sekitar
rumah berdasarkan suku
bangsa
4.3.8 Menerima keberagaman
teman bermain di sekitar
rumah
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SBDP
3.3

4.11

Memahami gerak seharihari dengan memperhatikan
tempo gerak
Menirukan gerak bermain,
berkebun, bekerja melalui
gerak kepala, tangan,
kaki, dan badan dengan
mengamati secara langsung
atau dengan media rekam

Indikator
3.3.1 Mengelompokkan berbagai
gerak dengan memerhatikan
tempo gerak
4.11.1 Menirukan gerakan bermain
melalui koordinasi gerakan
kepala, tangan, kaki, dan
badan dengan mengamati
secara langsung atau dengan
menggunakan media rekam.

Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar menirukan gerakan bebek
berjalan, siswa dapat menirukan gerakan bermain melalui
koordinasi gerakan kepala, tangan, kaki, dan badan dengan
percaya diri.
2. Dengan menirukan gerakan, siswa dapat mengelompokkan
berbagai gerak dengan memperhatikan tempo gerak
dengan teliti.
3. Dengan menirukan gerakan itik berjalan, siswa dapat
mengidentifikasi konsep gerak dasar lokomotor dalam
bentuk permainan dengan teliti.
4. Dengan instruksi guru, siswa dapat mempraktekkan konsep
gerak variasi pola gerak dasar lokomotor dalam permainan
dengan percaya diri.
5. Dengan mengamati gambar dan balon percakapan tentang
permintaan maaf, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup
rukun dalam kemajemukan teman dengan bahasa yang
santun.
6. Dengan memaknai isi teks percakapan, siswa dapat
menerapkan permintaan maaf demi menjaga kerukunan
hidup dalam menyikapi kemajemukan teman dengan
bahasa yang santun.
7. Dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi
keberagaman teman bermain di sekitar rumah berdasarkan
kegemaran dengan teliti.
8. Dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi
keberagaman teman bermain di sekitar rumah berdasarkan
suku bangsa dengan teliti.
9. Dengan menuliskan pengalaman, siswa dapat menerima
keberagaman teman bermain di sekitar rumah dengan
percaya diri.

Media Dan Alat Pembelajaran
x Gambar berbagai gerakan tari
x Teks percakapan disertai gambar
x Teks bacaan “Berlatih Menari”
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Kegiatan Pembelajaran

x Siswa mengamati gambar anak menirukan gerakan bebek
dengan teliti (mengamati).
x Bertanya jawab tentang gambar yang diamati (menalar dan
mengomunikasikan).
x Siswa mendeskripsikan gambar yang diamati (menalar).
x Guru memberikan contoh menirukan gerakan bebek
berjalan.
x Siswa diajak melakukan gerakan-gerakan yang sudah
diajarkan pada pembelajaran 2, yaitu gerakan langkah ke
depan, langkah ke belakang, lari ke depan, ke belakang, ke
samping (mencoba).
x Selain itu, dibimbing gerakan lompat ke depan, ke belakang,
dan ke samping (mencoba).
x Setelah gerakan dapat dilakukan dengan baik, siswa diajak
untuk melakukan gerakan menirukan bebek berjalan
(mencoba).
x Siswa diajak melakukan gerakan dengan memperhatikan
koordinasi gerakan kepala, kaki, tangan, dan badan. Gerakan
dipandu hitungan ritmik (mencoba).
x Bila sudah kompak, gerakan dapat dilakukan dengan iringan
musik atau dengan menyanyikan lagu “Potong Bebek Angsa”.
x Setelah beraktivitas, tanyakan kepada siswa:
ƕ Bagaimana jika gerakan tidak kompak?
ƕ Bagaimana jika ada yang salah geraknnya?
x Siswa mengamati gambar percakapan tentang permintaan
maaf (mengamati).
x Siswa diarahkan membaca dan menemukan makna yang
terkandung dalam teks percakapan (menalar).
x Bertanya jawab tentang teks percakapan.
x Siswa memberikan tanggapan terhadap teks percakapan
dengan bahasa yang santun (mengomunikasikan).
x Siswa mengamati gambar tentang permohonan maaf
dengan teliti (mengamati).
x Siswa membuat pertanyaan dari gambar yang diamati
(mencoba).
x Siswa menukar pertanyaan yang dibuat kepada temannya
(menanya).
x Siswa menjawab pertanyaan yang ditukarkan (menalar).

x Siswa mengidentifikasi perilaku yang
seseorang meminta maaf (menalar)
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mengharuskan

x Siswa menjelaskan manfaat meminta maaf dari perilaku
yang salah (mengomunikasikan)
x Siswa membaca teks bacaan tentang berlatih menari yang
mencangkup materi permintaan maaf dan keberagaman
suku bangsa (mengumpulkan informasi)
x Siswa bertanya kepada teman tentang keberagaman suku
bangsa (menanya).
x Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan temannnya
(mengomunikasikan).

x Siswa diajak menulis nama teman dan suku bangsanya
x Siswa membaca tulisan yang telah dibuat.
x Bertanya jawab tentang pengalaman dalam permintaan
maaf kepada teman.
x Siswa menuliskan pengalaman masing-masing dengan
huruf lepas.
x Setelah menulis dengan huruf lepas, diarahkan untuk
menulis dengan huruf tegak bersambung pada kolom yang
disediakan.
x Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami.
x Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa sendiri.

PENGAYAAN
x Guru menugaskan siswa mengembangkan gerak yang dilakukan sebelumnya dalam bentuk
tarian sederhana secara berkelompok.
x Guru menugaskan siswa mengembangkan pola gerak dasar lokomotor dalam berbagai
aktivitas bermain yang lain dengan berbagai gerakan langkah ke depan, ke belakang, dan ke
samping.
x Guru menugaskan siswa menemukan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap
permintaan maaf dalam kehidupan sehari-hari.
x Guru menugaskan siswa menemukan keberagaman teman di lingkungan sekitar berdasarkan
kegemaran dan suku bangsa.

REMEDIAL
x Guru membimbing siswa kembali menirukan gerakan bebek berjalan bagi siswa yang belum
mampu menirukannya dengan baik.
x Guru membimbing siswa mengembangkan pola gerak dasar lokomotor pada gerakan
sebelumnya bagi siswa yang belum mampu menirukannya pada pembelajaran sebelumnya.
x Guru mengulas kembali materi tentang menemukan contoh-contoh perilaku yang
menunjukkan permintaan maaf dalam kehidupan sehari-hari.
x Guru mengulas kembali materi tentang menemukan keberagaman teman berdasarkan
kegemaran dan suku bangsa.
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PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No.

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

T

Teliti

M

BT

T

Santun
M

BT

T

M

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa

No.

Tercapai

Kriteria

Ya

1.

Mampu mengajukan pertanyaan bar dengan bahasa
sendiri

2.

Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar

Tidak

Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa
Kriteria 1
No.

Nama Siswa

1.

Udin

2.

Edo

Tercapai
(9)

Kriteria 2

Tidak
Tercapai
(9)

Tercapai
(9)

Tidak
Tercapai
(9)

3. Keterampilan
a. Menirukan Berbagai Gerakan dengan Iringan Musik
Penilaian: Observasi (Pengamatan)

Lembar Pengamatan Menirukan Berbagai Gerakan dengan Iringan Musik
No.

86

Kriteria

1.

Siswa mampu mengikuti instruksi

2.

Siswa terlibat aktif dalam permainan

3.

Siswa mampu menirukan gerakan sesuai
iringan musik
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Terlihat (9)

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Menirukan Berbagai Gerakan dengan Iringan Musik
Kriteria 1
No.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Kriteria 3

Belum
Belum
Belum
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

Nama Siswa

1.

Kriteria 2

b. Menulis Kalimat Sesuai Gambar

Rubrik Menulis Kalimat Sesuai Gambar
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kesesuaian
kalimat
dengan
gambar

Kalimat efektif
dan sesuai
dengan gambar

Kalimat sesuai
dengan gambar,
namun kurang
efetif

Kalimat kurang
sesuai dengan
gambar

Kalimat tidak
sesuai dengan
gambar

2.

Penggunaan
huruf besar
dan tanda
baca

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat
dan nama
orang, serta
menggunakan
tanda titik di
akhir kalimat

Terdapat 1-2
kesalahan dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda titik

Terdapat lebih
dari 2 kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda titik

Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar dan
tanda titik.
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c. Membaca Teks Berlatih Menari
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Membaca Teks Berlatih Menari
No.

88

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
Membaca
Teks

Siswa mampu
membaca
keseluruhan teks
dengan lancar

Siswa mampu
membaca
seluruh teks,
tetapi kurang
lancar

Siswa kurang
mampu
membaca.

2.

Lafal

Teks dilafalkan
dengan tepat
dan jelas

Ada 1-2
kata yang
kurang tepat
pelafalannya

Lebih dari 2 kata Hampir seluruh
belum tepat
kata belum tepat
pelafalannya
pelafalannya

3.

Volume
Suara

Volume suara
keras dan jelas

Volume suara
jelas

Volume suara
kurang jelas
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Siswa belum
mampu
membaca teks

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas

d. Menulis Pengalaman tentang Berbuat Salah kepada Teman Menggunakan Huruf
Tegak Bersambung
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Menulis Pengalaman tentang Berbuat Salah kepada Teman
Menggunakan Huruf Tegak Bersambung
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1
Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar dan
tanda titik.

1.

Penggunaan
huruf besar
dan tanda
baca

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat
dan nama
orang, serta
menggunakan
tanda titik di
akhir kalimat

Terdapat 1-2
kesalahan dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda titik.

Terdapat lebih
dari 2 kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda titik

2.

Kesesuaian
isi teks
yang ditulis
dengan tema
buku harian

Seluruh
karangan yang
ditulis sesuai
tema

Setengah atau
lebih isi teks
sesuai tema

Kurang dari
Seluruh isi
setengah isi teks teks belum
sesuai tema
sesuaidengan
tema

3.

Penulisan
huruf

Seluruh
karangan
telah ditulis
sesuai bentuk
penulisan
huruf tegak
bersambung
yang benar

Terdapat 1-2
huruf yang
belum tepat
penulisannya

Lebih dari
2 huruf
belum tepat
penulisannya

Belum mampu
menulis tegak
bersambung

4.

Tampilan

Tulisan jelas,
rapi, dan bersih

Tulisan jelas,
tetapi kurang
rapi atau bersih

Tulisan kurang
jelas

Tulisan tidak
bisa dibaca
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman secara
mandiri bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang dapat
diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.12 Menjelaskan akibat
tidak hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4.5.10 Menerapkan permintaan
maaf demi menjaga
kerukunan hidup dalam
menyikapi kemajemukan
teman.

Matematika
3.1

4.1

PPKn

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
dienes (kubus satuan),
pengelompokkan bendabenda di sekitar rumah,
sekolah, atau tempat
bermain.
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100.

3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman
karakteristik individu di
rumah dan di sekolah.
Berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan rumah dan
sekolah.

Indikator
3.3.9 Mengidentifikasi
keberagaman teman
bermain di sekitar rumah
berdasarkan kegemaran.
3.3.11 Mengidentifkasi
keberagaman teman
bermain di sekitar
rumah berdasarkan suku
bangsa.
4.3.8 Menerima keberagaman
teman bermain di sekitar
rumah.

Indikator
3.3.9 Mengidentifikasi
keberagaman teman
bermain di sekitar rumah
berdasarkan kegemaran.
3.3.11 Mengidentifkasi
keberagaman teman
bermain di sekitar
rumah berdasarkan suku
bangsa.
4.3.8 Menerima keberagaman
teman bermain di sekitar
rumah.

SBDP
3.2

4.5

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmis.
Menyanyikan lagu anakanak dengan pola irama yang
bervariasi

Indikator
3.2.1 Mengidentifikasi berbagai
pola irama lagu dengan
menggunakan alat musik
ritmis.
3.2.2 Menunjukkan pola irama lagu
bertanda birama tiga pada alat
musik ritmis.
4.5.3 Menyanyikan lagu wajib
dengan alat musik ritmis.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan penugasan, siswa dapat menyanyikan lagu wajib
dengan alat musik ritmis dengan percaya diri
2. Dengan menyanyikan beberapa lagu wajib nasional,
siswa dapat mengidentifikasi berbagai pola irama lagu
menggunakan alat musik ritmis dengan teliti.
3. Dengan menyanyikan beberapa lagu wajib nasional, siswa
dapat menunjukkan pola birama tiga pada alat musik ritmis
dengan percaya diri.
4. Dengan membaca puisi, siswa dapat menjelaskan akibat
tidak hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan
bahasa yang santun.
5. Dengan penugasan, siswa dapat menerapkan permintaan
maaf demi menjaga kerukunan hidup dalam menyikapi
kemajemukan dengan percaya diri.
6. Dengan mengisi tabel tentang keberagaman teman, siswa
dapat mengidentifikasi keberagaman teman bermain di
sekitar rumah berdasarkan kegemaran dengan teliti.
7. Dengan mengisi tabel tentang keberagaman teman, siswa
dapat mengidentifikasi keberagaman teman bermain di
sekitar rumah berdasarkan suku bangsa dengan teliti.
8. Dengan kolom pembiasaan diri, siswa dapat menerima
keberagaman teman bermain di sekitar rumah dengan
percaya diri.
9. Dengan mengamati lambang bilangan, siswa dapat
menentukan nilai tempat bilangan dengan teliti.
10. Dengan penugasan dan petunjuk kerja sederhana, siswa
dapat membuat kartu pola-pola bilangan dengan teliti.
11. Dengan penugasan dan contoh pola bilangan, siswa dapat
membuat pola-pola bilangan sederhana kurang dari 100
dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran
x Teks lagu “Hari Merdeka”
x Alat dan bahan untuk membuat kartu bilangan yang terdiri
atas:
ƕ Kertas karton bekas bungkus pasta gigi
ƕ Spidol
ƕ Gunting
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Kegiatan Pembelajaran
x Pada awal pembelajaran, siswa mengamati teks lagu “Hari
Merdeka” dengan teliti (mengamati).
x Bertanya jawab tentang lagu “Hari Merdeka” (menanya dan
menalar).

x Siswa menyanyikan lagu “Hari Merdeka” secara bersamasama (mencoba).
x Siswa diperkenalkan dengan lagu wajib yang lain, misalnya
“Satu Nusa Satu Bangsa, Indonesia Pusaka” yang memiliki
tanda birama berbeda 2/4, 3/4 , dan 4/4.
x Siswa diajak untuk membedakan berbagai pola irama lagu
itu dengan menggunakan alat musik ritmis.
x Gunakan dua jenis alat musik ritmis supaya ketukannya
terlihat jelas.
x Pola irama 3/4 dengan ketukan pertama jenis alat musik
tertentu dengan tekanan kuat.
x Ketukan kedua dan ketiga dengan alat musik ritmis lain
dengan ketukan lebih lemah.
x Bertanya jawab tentang kegiatan menyanyi apabila dilakukan dengan tidak kompak (menalar).
x Siswa dibimbing membaca syair lagu “Hari Merdeka” dengan
cara berpuisi (mencoba).
x Siswa mengomentari pembacaan puisi temannya
(mengomunikasikan).

x Siswa menulis isi lagu “Hari Merdeka” dalam bentuk
karangan pendek secara teliti (mencoba).
x Siswa menghias karangan yang telah ditulis dengan gambargambar menarik sesuai kreasi siswa (mencoba).

x Siswa mengisi tabel kerukunan berdasarkan suku bangsa
dan kegemaran (mencoba).
x Bertanya jawab tentang tabel yang telah diisi masingmasing siswa (menalar dan menanya).
x Siswa saling memberikan tanggapan tentang jawaban
masing-masing siswa dengan bahasa yang santun
(mengomunikasikan).

92

Buku Guru Kelas 2 SD/MI

x Siswa mengamati kolom pembiasaan diri (mengamati).
x Bertanya jawab tentang isi masing-masing kolom
pembiasaan (menanya dan menalar).
x Siswa diarahkan untuk membiasakan sikap positif sesuai
kolom pembiasaan yang telah dipahami sebelumnya.
x Siswa membaca teks yang mengarah pada pengenalan
bilangan dan nilai tempat bilangan (mengumpulkan
informasi).
x Siswa memperhatikan contoh menentukan nilai tempat
bilangan (mengamati).
x Guru membimbing siswa dengan baik cara menentukan
nilai tempat suatu bilangan.
x Siswa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan nilai
tempat (mencoba).
x Siswa saling menukarkan jawaban dengan teman di
sampinganya (menalar).
x Siswa memberikan tanggapan terhadap jawaban yang
diperiksa.
x Siswa mengamati gambar tentang jumlah kotak makanan
yang ada di meja (mengamati).
x Siswa menghitung jumlah kotak setiap meja (menalar).
x Siswa diarahkan untuk menemukan pola bilangan
berdasarkan jumlah kotak yang dihitung (menalar).

x Siswa mengamati kartu bilangan yang terdapat dalam buku
(mengamati).
x Siswa diajak menentukan pola bilangan sesuai kartu
bilangan (menalar).
x Guru menyediakan alat dan bahan untuk membuat kartu
bilangan.
x Siswa diajak membuat kartu bilangan (mencoba).
x Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3
sampai 5 siswa (mencoba).
x Siswa mengumpulkan kartu bilangan masing-masing siswa
dalam kelompok.
x Siswa mendiskusikan dan menentukan pola bilangan
berdasarkan
kartu
bilangan
yang
dikumpulkan
(mengomunikasikan).
x Siswa mempresentasikan pola bilangan masing-masing
kelompok (mengomunikasikan).
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x Siswa saling memeriksa dan menanggapi hasil pola
bilangan yang dibentuk masing-masing kelompok (menalar
dan mengomunikasikan).
x Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami siswa.
x Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa sendiri.

PENGAYAAN
Ƈ Guru menugaskan siswa menentukan nilai tempat berbagai
bilangan dengan jumlah yang lebih besar.
Ƈ Guru menugaskan siswa menyanyikan lagu nasional yang
lain dengan berbagai tanda birama yang berbeda.
Ƈ Guru menugaskan siswa menemukan contoh-contoh sikap
hidup rukun dalam menyikapi kemajemukan di lingkungan
sekitar.
Ƈ Guru menugaskan siswa berkelompok menemukan
keberagaman teman berdasarkan suku bangsa dan
kegemaran masing-masing siswa.

REMEDIAL
Ƈ Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam
membuat pola bilangan.
Ƈ Guru membimbing kembali siswa menyanyikan lagu
nasional bagi siswa yang belum mampu menyanyi dengan
baik.
Ƈ Guru mengulas kembali materi tentang menemukan contohcontoh sikap hidup rukun dalam keberagaman teman bagi
siswa yang belum paham.
Ƈ Guru mengulas kembali materi tentang menemukan
keberagaman teman berdasarkan suku bangsa dan
kegemaran.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

1.
2.
3.
4.
5.
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MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

2. Pengetahuan
Tes tertulis: Skor
Menentukan nilai tempat
Banyak Soal: 5 Soal
.XQFL-DZDEDQ

Bilangan

Nilai Tempat
Ratusan

Puluhan

Satuan

325

3

2

5

389

3

8

9

473

4

7

3

539

5

3

9

Disesuaikan dengan
jawaban siswa

Disesuaikan dengan
jawaban siswa

Disesuaikan dengan
jawaban siswa

Disesuaikan dengan
jawaban siswa

3. Keterampilan
a. Menyanyi dengan Memainkan Alat Musik Ritmis
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Menyanyi dengan Memainkan Alat Musik Ritmis
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan
Lagu

Konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat
walaupun telah
dibimbing guru

Menyanyi
dengan nada
yang tidak tepat
walaupun telah
dibimbing guru

2.

Kemampuan
memainkan
alat musik
ritmis

Mampu
mengembangkan ritmik dari
pola yang disajikan

Hanya mampu
memainkan
ritmik dari pola
yang disajikan, tapi tidak
mampu untuk
mengembangkan

Mengalami
kesulitan dalam
meniru ritmik
yang disajikan

Tidak mampu
sama sekali
meniru ritmik
yang disajikan
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b. Membaca Puisi
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Membaca Puisi
No.

96

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1
Monoton, tanpa
ekspresi

1.

Ekpresi

Mimik wajah
dan gerak tubuh
sesuai dengan
teks secara
konsisten

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan teks
namun kurang
konsisten

Mimik wajah
dan gerak tubuh
tidak sesuai
dengan teks

2.

Lafal

Teks dilafalkan
dengan tepat
dan jelas

Ada 1-2
kata yang
kurang tepat
pelafalannya

Lebih dari 2 kata Hampir seluruh
belum tepat
kata belum tepat
pelafalannya
pelafalannya

3.

Intonasi

Intonasi sesuai
Intonasi sesuai
dengan dialog
dengan dialog
secara konsisten namun kurang
konsisten
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Intonasi tidak
sesuai dengan
dialog

Tanpa intonasi

c. Mengubah Syair Lagu Menjadi Cerita Sambil Berkreasi
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Mengubah Syair Lagu Menjadi Cerita Sambil Berkreasi
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Terdapat 1-2
kesalahan dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda titik

Terdapat lebih
dari 2 kesalahan
dalam
penggunaan
huruf besar dan
tanda titik

Tidak satu pun
kalimat yang
menggunakan
huruf besar dan
tanda titik

1.

Penggunaan
huruf besar,
dan tanda
baca

Menggunakan
huruf besar di
awal kalimat
dan nama
orang, serta
menggunakan
tanda titik di
akhir kalimat

2.

Kesesuaian
cerita yang
ditulis
dengan syair
lagu

Seluruh isi cerita Setengah atau
yang ditulis
lebih isi cerita
sesuai syair lagu sesuai syair lagu

Kurang dari
setengah isi
cerita sesuai
syair lagu

Seluruh isi cerita
tidak sesuai
dengan syair
lagu

3.

Penulisan

Penulisan kata
sudah tepat

Terdapat 1-2
kata yang
belum tepat
penulisannya

Terdapat lebih
dari 2 kata yang
belum tepat
penulisannya

Seluruh
kata belum
tepat dalam
penulisan.

4.

Penggunaan
kalimat yang
efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Terdapat lebih
dari 2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif

5.

Kreasi

Menghias cerita
dengan variasi
warna yang
menarik

Menghias
cerita namun
warna kurang
bervariasi

Menghias tanpa
warna

Tidak menghias
sama sekali

d. Membuat Kartu Bilangan
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Membuat Kartu Bilangan
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Tampilan

Bilangan ditulis
dengan jelas,
rapi, dan bersih

Bilangan ditulis
dengan jelas,
tetapi kurang
rapi atau bersih

Bilangan ditulis
dengan kurang
jelas

Bilangan yang
ditulis tidak jelas

2.

Kreasi

Menghias kartu
dengan variasi
warna yang
menarik

Menghias
kartu namun
warna kurang
bervariasi

Menghias tanpa
warna

Tidak menghias
sama sekali
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e. Membuat Pola Bilangan Menggunakan kartu Bilangan
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Membuat Pola Bilangan Menggunakan kartu Bilangan
No.

98

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Jumlah pola
yang dibuat

Mampu
membuat 3
atau lebih pola
bilangan

Mampu
membuat 2 pola
bilangan

Mampu
membuat 1 pola
bilangan

Tidak mampu
membuat pola
bilangan

2.

Waktu yang
dibutuhkan

Mampu
menyelesaikan
lebih cepat dari
batas waktu
yang ditentukan

Mampu
menyelesaikan
sesuai batas
waktu yang
ditentukan

Mampu
menyelesaikan
melebihi batas
waktu yang
ditentukan

Tidak mampu
menyelesaikan
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REFLEKSI GURU
1. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2. Siswa mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. Hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang Bapak/Ibu
lakukan?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran yang Bapak/Ibu
lakukan lebih efektif?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

LEMBAR EVALUASI
1. Udin, Edo, dan Beni sedang bermain bola.
Sikap apa saja yang diperlukan agar mereka dapat bermain dengan baik?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2. Bacalah lambang bilangan berikut!
302

345

367

398
459
497
3. Hitunglah banyak kubus satuan berikut!
a.

b.
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4. Buatlah bilangan-bilangan sampai 300 dengan menggunakan angka-angka berikut ini!
Tulislah bilangan tersebut dengan kata-kata!

7

2

1
9

4

5. Buatlah kalimat dengan menggunakan bilangan 57!
Tuliskan dengan bilangan tegak bersambung!

KUNCI JAWABAN
1. Disesuaikan dengan jawaban siswa, misalnya: Percaya diri dan sportif (skor 20)
2. 302 = Tiga ratus dua
345 = Tiga ratus empat puluh lima
367 = Tiga ratus enam puluh tujuh
(skor 20)
398 = Tiga ratus sembilan puluh delapan
459 = Empat ratus lima puluh sembilan
497 = Empat ratus sembilan puluh tujuh
3. 308 dan 489 (skor 20)
4. Disesuaikan dengan jawaban siswa, misalnya: 142, 149, 241, dan seterusnya (skor 20).
5. Disesuaikan dengan jawaban siswa, misalnya: Nomor rumahku adalah 57 (skor 20).

100

Buku Guru Kelas 2 SD/MI

Subtema 3:

Hidup Rukun di Sekolah
Pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2

PJOK
1.1

Menghargai tubuh
dengan seluruh
perangkat gerak dan
kemampuannya sebagai
anugrah Tuhan.
Berperilaku sportif dalam
bermain.

2.1

Matematika
1.1 Menerima dan menjalankan
ajaran agama yang
dianutnya.
2.1 Menunjukkan sikap cermat
dan teliti, jujur, tertib dan
mengikuti aturan, peduli,
disiplin waktu serta tidak
mudah menyerah dalam
mengerjakan tugas.

uk

1.1

2.1

u n di

Menikmati keindahan
alam dan karya seni
sebagai salah satu
tanda-tanda kekuasaan
Tuhan.
Menunjukkan rasa
percaya diri untuk
berlatih mengekspresikan
diri dalam mengolah
karya seni.

PPKn

Se

Subtema
3

1.2

kola h

2.5

Menerima anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
berupa bahasa Indonesia
yang dikenal sebagai
bahasa persatuan dan
sarana belajar di tengah
keberagaman bahasa
daerah.
Memiliki perilaku
santun dan jujur dalam
percakapan tentang
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia dan/
atau bahasa daerah.

H id u p R

Bahasa Indonesia
1.1

SBDP

2.1

Menerima kebersamaan
dalam keberagaman
sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah dan
sekolah.
Menunjukkan perilaku
toleransi, kasih sayang,
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, dan
guru sebagai perwujudan
moral Pancasila.
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Subtema 3:

Hidup Rukun di Sekolah
Pemetaan Kompetensi Dasar 3 dan 4

Bahasa Indonesia
3.5

PJOK
3.6 Mengetahui konsep
penggunaan variasi pola
gerak dasar lokomotor
dan non-lokomotor
sesuai dengan irama
(ketukan) tanpa/dengan
musik dalam aktivitas
gerak ritmik.
4.6 Mempraktikkan
penggunaan variasi pola
gerak dasar lokomotor
dan non-lokomotor
sesuai dengan irama
(ketukan) tanpa/dengan
musik dalam aktivitas
gerak ritmik.

uk

u n di

Se

Subtema
3

kola h

H id u p R

4.5

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi kosakata
bahasa daerah untuk
membantu pemahaman.
Menggunakan
teks permintaan
maaf tentang sikap
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman secara
mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

SBDP
3.2

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
dienes (kubus satuan),
pengelompokkan bendabenda di sekitar rumah,
sekolah, atau tempat
bermain.
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100.

PPKn
3.3

4.3
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Memahami makna
keberagaman
karakteristik individu di
rumah dan di sekolah.
Berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan rumah dan
sekolah.
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Mengenal pola irama
lagu bertanda birama
tiga, pola bervariasi dan
pola irama rata dengan
alat musik ritmik.
3.4 Mengetahui cara
mengolah bahan alam
yang dapat dimanfaatkan
sebagai karya kreatif dan
olahan makanan .
4.5 Menyanyikan lagu anakanak dengan pola irama
yang bervariasi.
4.7 Menyanyikan lagu anakanak sederhana dengan
membuat kata-kata
sendiri yang bermakna.
4.13 Membuat karya
kerajinan sebagai
penghias benda dengan
menggunakan bahan
alam di lingkungan
sekitar melalui kegiatan
melipat, menggunting
dan menempel .

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Subtema 3: Hidup Rukun di Sekolah
Kemampuan yang
Dikembangkan

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca teks hidup rukun dalam kemajemukan teman.
2. Menyanyikan lagu anak-anak dengan pola irama yang
bervariasi.
3. Menceritakan secara lisan isi lagu menggunakan bahasa
daerah.
4. Menceritakan perilaku rukun dengan teman sekolah
yang berbeda jenis kelamin, kegemaran, dan sifat.
5. Membaca puisi sahabat di depan kelas.
6. Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah
lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak.
7. Menuliskan beberapa deret bilangan dengan pola
tertentu.
8. Membaca teks permintaan maaf untuk menjaga sikap
hidup rukun dalam kemajemukan teman.

Sikap

1. Bergerak bebas mengikuti irama (ketukan) tanpa iringan
musik.
2. Melangkah ke berbagai arah sesuai irama (ketukan)
tanpa iringan musik.
3. Membaca teks tentang bermain di sekolah dengan lafal
dan intonasi yang tepat.
4. Menceritakan kegiatan pada saat istirahat di sekolah
dengan bahasa lisan.
5. Menyimpulkan isi teks permintaan maaf untuk menjaga
sikap rukun dalam kemajemukan teman yang telah
dibaca.
6. Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah
lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak.
7. Menuliskan beberapa deret bilangan dengan pola
tertentu.

Sikap

1. Menceritakan pendapatnya tentang peran permintaan
maaf terhadap sikap hidup rukun dalam kemajemukkan
teman.
2. Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah
lebih banyak, lebih sedikit dan sama banyak.
3. Mengurutkan bilangan sampai 500.
4. Menuliskan beberapa bilangan baris bilangan yang
ditentukan menggunakan bilangan-bilangan yang
kurang dari 100.
5. Mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dalam
kemajemukkan teman.
6. Membuat karya kreatif sebagai penghias benda dengan
menggunakan bahan alam di lingkungan sekitar melalui
kegiatan melipat dan menggunting.

Sikap

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Membandingkan dua
kumpulan benda lebih banyak
atau lebih sedikit

Keterampilan

 Membaca teks hidup rukun
dalam kemajemukan teman.
 Menyanyikan lagu anak-anak
dengan pola irama yang
bervariasi.
 Membaca puisi sahabat di
depan kelas.
 Membaca teks permintaan
maaf untuk menjaga
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Menyebutkan keberagaman
teman-teman satu kelas
berdasarkan jenis kelamin.

Keterampilan

 Bergerak bebas mengikuti
irama (ketukan) tanpa iringan
musik .
 Membaca teks tentang
bermain di sekolah dengan
lafal dan intonasi yang tepat.

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Mengurutkan bilangan
sampai 500.
 Menuliskan beberapa
bilangan baris bilangan yang
ditentukan menggunakan
bilangan-bilangan yang
kurang dari 100.

Keterampilan

 Menulis narasi
 Membuat karya kreatif
sebagai penghias benda
dengan kegiatan melipat dan
menggunting.
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RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Subtema 2: Hidup Rukun di Sekolah
Kegiatan Pembelajaran

104

Kemampuan yang
Dikembangkan

1. Menyanyikan lagu wajib.
2. Menceritakan secara lisan isi lagu wajib menggunakan
bahasa daerah.
3. Mengidentifikasi keberagaman teman-teman satu kelas
berdasarkan suku bangsa.
4. Menentukan lagu untuk dinyanyikan bersama di kelas.
5. Menerapkan sikap menerima keberagaman individu di
sekolah.
6. Menyanyikan lagu yang dipilih bersama di kelas.
7. Menemukan peran permintaan maaf terhadap sikap
hidup rukun dalam kemajemukan teman.
8. Menunjukkan pola irama bervariasi pada alat musik
ritmik.

Sikap

1. Bergerak bebas mengikuti irama (ketukan) dengan
iringan musik.
2. Mengayunkan lengan ke berbagai arah sesuai irama
(ketukan) dengan iringan musik berdasarkan gambar.
3. Melangkah ke berbagai arah sesuai irama dengan
iringan musik.
4. Menyebutkan keberagaman teman-teman satu kelas
berdasarkan suku bangsa.
5. Menunjukkan sikap menerapkan permintaan maaf
untuk menjaga kerukunan hidup dalam menyikapi
kemajemukan.
6. Menyebutkan keberagaman teman-teman satu kelas
berdasarkan cita-cita.
7. Menceritakan tentang cita-citanya di depan kelas.

Sikap

1. Menjodohkan gambar wajah anak dengan cita-citanya.
2. Menyebutkan keberagaman teman-teman sekelas
berdasarkan cita-cita mereka.
3. Menunjukkan pola irama rata pada alat musik ritmik.
4. Membuat lagu anak-anak sederhana dengan kata-kata
sendiri yang bermakna.
5. Menyanyikan lagu anak-anak sederhana dengan katakata sendiri yang bermakna.
6. Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah
lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak.
7. Menjelaskan akibat tidak hidup rukun dalam
kemajemukan teman.

Sikap
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 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Menghubungkan wajah anak
dengan lagu pilihannya.

Keterampilan

 Membuat pertanyaan dari
gambar yang diamati.
 Rubrik menceritakan isi lagu
satu nusa satu bangsa.
 Menyanyi dengan pola irama
bervariasi pada alat musik
ritmik.

 Teliti dan Percaya Diri.

Pengetahuan

 Menyebutkan keberagaman
teman-teman satu kelas
berdasarkan cita-cita.

Keterampilan

 Gerakan bersama sesuai
dengan irama (ketukan)
dengan iringan musik.
 Menulis kalimat tanya dengan
huruf tegak bersambung
 Menceritakan gambar orang
melakukan aktivitas jasmani
 Memperagakan ucapan
permohonan maaf

 Percaya diri, teliti, santun.

Pengetahuan

 Mengurutkan bilangan
sampai 500.
 Membuat pola deret bilangan
sederhana dari yang terkecil
hingga terbesar.

Keterampilan

 Membuat syair lagu tentang
cita-cita
 Menyanyi lagu tentang citacita
 Membuat pola deret bilangan
sederhana dari yang terkecil
hingga terbesar

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Bahasa Indonesia
Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
Dienes (kubus satuan)
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100.

3.5

4.5

Indikator
3.1.6 Membandingkan dua
kumpulan benda melalui
istilah lebih banyak, lebih
sedikit, dan sama banyak.
4.1.4 Menuliskan beberapa
deret bilangan dengan
pola tertentu.

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun
dalam kemajemukan
keluarga dan teman
secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.

Indikator
3.5.7 Mengidentifikasi contoh
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4.5.4 Membaca teks
permintaan maaf
untuk menjaga sikap
hidup rukun dalam
kemejemukan teman.

PPKn
3.3. Memahami makna
keberagaman
karakteristik individu di
rumah dan di sekolah.
4.3 Berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan rumah dan
sekolah.

Indikator
3.3.6 Mengidentifikasi
keberagaman temanteman satu kelas
berdasarkan sifat-sifat
yang dimiliki.
4.3.3 Menceritakan perilaku
rukun dengan teman
di sekolah yang
berbeda jenis kelamin,
kegemaran, dan sifat.

SBDP
3.2

4.5

Mengenal pola irama
lagu bertanda birama
tiga, pola bervariasi dan
pola irama rata dengan
alat musik ritmik.
Menyanyikan lagu anakanak dengan pola irama
yang bervariasi.

Indikator
3.2.1 Mengidentifikasi
berbagai pola irama lagu
dengan menggunakan
alat musik ritmik.
4.5.1 Menyanyikan lagu anakanak dengan pola irama
yang bervariasi.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks hidup
rukun dalam kemajemukan teman dengan teliti.
2. Dengan teks bacaan, siswa dapat menuliskan pertanyaan
yang berkaitan dengan kerukunan Udin dan Beni dengan
teliti.
3. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi
contoh sikap rukun dalam kemajemukan teman dengan
teliti.
4. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi berbagai
pola irama lagu dengan menggunakan alat musik ritmik
dengan teliti.
5. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu
anak-anak dengan pola irama yang bervariasi dengan
percaya diri.
6. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan secara
lisan isi lagu menggunakan bahasa daerah dengan santun
dan percaya diri.
7. Dengan teks lagu Peramah dan Sopan, siswa dapat
menceritakan perilaku rukun dengan teman sekolah yang
berbeda jenis kelamin, kegemaran, dan sifat dengan
percaya diri.
8. Dengan cerita lisan, siswa dapat menulis kesimpulan isi
lagu dengan menggunakan tulisan tegak bersambung
dengan teliti.
9. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca puisi
sahabat di depan kelas dengan percaya diri.
10. Dengan mengamati teks puisi, siswa dapat membandingkan
dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih
sedikit, dan sama banyak dengan teliti.
11. Dengan penugasan guru, siswa dapat menuliskan beberapa
deret bilangan dengan pola tertentu secara teliti.
12. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan arti kata
sahabat dengan teliti dan percaya diri.
13. Dengan bimbingan guru, siswa dapat mengidentifikasi
keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan sifatsifat yang dimiliki (pendiam, ramah, suka menolong, dan
sabar) dengan cermat.
14. Dengan mengamati teks permintaan maaf, siswa dapat
membaca teks permintaan maaf untuk menjaga sikap
hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan santun
dan percaya diri.
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Alat Dan Media Pembelajaran
x
x
x
x

x
x

Gambar Udin dan Beni saling berbagi bekal.
Teks lagu peramah dan sopan.
Teks puisi sahabat.
Balok dienes/satuan untuk membandingkan kumpulan
benda lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak.
Kartu deret bilangan.
Teks permintaan maaf.

Kegiatan Pembelajaran
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

Guru membimbing siswa untuk mengamati media gambar
pada buku dengan teliti (mengamati).
Siswa mengamati media gambar pada buku (mengamati).
Siswa membaca teks hidup rukun dalam kemajemukan
teman (mengamati).

Guru membimbing siswa bertanya dengan percaya diri.
Siswa membuat kartu tanya jawab (mencoba).
Siswa menuliskan pertanyaan pada kartu tanya jawab
berdasarkan teks (mencoba).
Siswa menukarkan pertanyaan yang dibuat dengan teman
berdasarkan bimbingan guru (mencoba).
Siswa mendiskusikan jawaban pertanyaan temannya
(menalar).
Siswa melakukan tanya jawab mengidentifikasi contoh
sikap rukun dalam kemajemukan teman (menanya).

Guru membimbing siswa untuk menyanyikan lagu Peramah
dan Sopan menggunakan pola irama yang bervariasi
dengan percaya diri.
Siswa mengidentifikasi berbagai pola irama lagu dengan
menggunakan alat musik ritmik (menalar).
Siswa menyanyikan lagu Peramah dan Sopan dengan pola
irama yang bervariasi (mencoba).

Guru membimbing siswa untuk melakukan dengan teliti.
Siswa melakukan tanya jawab untuk menceritakan secara
lisan isi lagu menggunakan bahasa daerah masing-masing
(menanya).
Siswa menceritakan perilaku rukun dengan teman
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x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

sekolah yang berbeda jenis kelamin, kegemaran, dan sifat
(mengomunikasikan).
Siswa menuliskan kesimpulan isi lagu dengan huruf tegak
bersambung secara rapi (mencoba).

Guru membimbing siswa untuk membaca puisi sahabat di
depan kelas dengan santun.
Siswa membaca puisi sahabat di depan kelas (mencoba).
Guru membimbing siswa membandingkan dua kumpulan
benda dengan teliti.

Siswa mengamati media teks puisi dan gambar balok dienes
pada buku (mengamati).
Siswa membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah
lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak (menalar).

Siswa menuliskan beberapa deret bilangan dengan pola +7
(mencoba).
Siswa menentukan pola bilangan dari baris bilangan
tertentu (mencoba).
Siswa melakukan tanya jawab untuk menyebutkan arti kata
sahabat (menanya).
Siswa mengidentifikasi keberagaman teman-teman satu
kelas berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki (pendiam, ramah,
suka menolong, dan sabar) (menalar).
Siswa mengamati media gambar permohonan maaf
(mengamati).
Siswa membaca teks permintaan maaf untuk menjaga
sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman (mencoba).

PENGAYAAN

x

x

x

Siswa ditugaskan menyelesaikan soal tambahan
membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih
banyak atau lebih sedikit dan membuat deret bilangan
dengan pola tertentu.
Siswa melakukan kegiatan tambahan bagi siswa yang
mampu membaca teks permintaan maaf untuk menjaga
sikap hidup rukun dalam kemejemukan teman
Siswa menghafal beberapa lagu anak-anak dan
menyanyikan lagu anak-anak dengan pola irama yang
bervariasi.
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x

Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu mengidentifikasi
keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki (pendiam,
ramah, suka menolong, dan sabar) dengan benar.

REMEDIAL
x

x
x
x

Siswa yang mengalami kesulitan dalam membandingkan dua kumpulan benda dengan
istilah lebih banyak atau lebih sedikit dan membuat deret bilangan dengan pola tertentu
diberikan bimbingan.
Guru memberikan perbaikan bagi siswa yang belum mampu membaca teks permintaan
maaf untuk menjaga sikap hidup rukun dalam kemejemukan teman dengan baik.
Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu menyanyikan lagu anak-anak
dengan pola irama yang bervariasi.
Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu mengidentifikasi keberagaman
teman-teman satu kelas berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki (pendiam, ramah, suka
menolong, dan sabar) dengan cermat.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Penilaian Pengetahuan
Penilaian: Skoring
a. Membandingkan dua kumpulan benda lebih banyak atau lebih sedikit.
Instrumen penilaian: tes tertulis (isian)
Banyak soal : 2 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ

%DLWSHUWDPD

%DLWNHGXD

%DQ\DNNDWD





%DQ\DNKXUXI





-DGL
%DQ\DNELODQJDQEDLNNHGXDOHELKEDQ\DNGDULSDGDEDLWSHUWDPD
%DQ\DNKXUXISDGDEDLWSHUWDPDOHELKEDQ\DNGDULSDGDEDQ\DNKXUXISDGDEDLWNHGXD

b. Melengkapi barisan bilangan dengan pola +7.
Instrumen penilaian : tes tertulis
Banyak soal : 5 buah (skor 100)

Subtema 3: Hidup Rukun di Sekolah

109

.XQFLMDZDEDQ
 








 









 









 









 









c. Menentukan pola bilangan dari barisan bilangan tertentu.
Instrumen penilaian : tes tertulis
Banyak soal : 2 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ
   








     





3. Keterampilan
Penilaian : Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca Teks Hidup Rukun
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
Membaca
Teks

Siswa mampu
Siswa mampu
membaca
membaca
keseluruhan teks setengan atau
lebih bagian
teks

Siswa mampu
Siswa belum
membaca
mampu
kurang dari
membaca teks
setengah bagian
teks

2.

Pemahaman
Isi teks

Mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

Mampu
menjawab
kurang dari
setengah bagian
teks

Mampu
menjawab
setengah atau
lebih pertanyaan
yang diajukan

Belum mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

Rubrik Penilaian Menulis Kesimpulan Isi Lagu dengan Menggunakan Tulisan
tegak bersambung
No.

110

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1

Kesesuaian
isi dengan
judul atau
tema

Seluruh isi
karangan sesuai
judul atau tema

Setengah
atau lebih isi
karangan sesuai
judul atau tema

Kurang dari
setengah isi
karangan sesuai
judul atau tema

Seluruh isi
karangan belum
sesuai

2

Jumlah
kata yang
digunakan

50 atau lebih
kata

35 sampai 49
kata

15 sampai 34
kata

kurang dari 15
kata

3

Tulisan yang
digunakan

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang halus dan
indah

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang halus tapi
kurang indah

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang kasar tapi
indah

Tidak
menggunakan
tulisan tegak
bersambung
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Rubrik Penilaian Menyanyi Lagu Peramah dan Sopan dengan Memainkan Alat
Musik Ritmik
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan
Lagu

Konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat
walaupun telah
dibimbing guru

Menyanyi
dengan nada
yang tidak tepat
walaupun telah
dibimbing guru

2.

Kemampuan
memainkan
alat musik
ritmik

Mampu
mengembangkan ritmik dari
pola yang disajikan

Hanya mampu
memainkan
ritmik dari pola
yang disajikan , tapi tidak
mampu untuk
mengembangkan

Mengalami
kesulitan dalam
meniru ritmik
yang disajikan

Tidak mampu
sama sekali
meniru ritmik
yang disajikan

Rubrik Penilaian Membaca Puisi Sahabat
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1
Monoton, tanpa
ekspresi.

1.

Ekpresi

Mimik wajah
dan gerak tubuh
sesuai dengan
teks secara
konsisten

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan teks
namun kurang
konsisten

Mimik wajah
dan gerak tubuh
tidak sesuai
dengan teks

2.

Lafal

Teks dilafalkan
dengan tepat
dan jelas

Ada 1-2
kata yang
kurang tepat
pelafalannya

Lebih dari 2 kata Hampir seluruh
belum tepat
kata belum tepat
pelafalannya
pelafalannya

3.

Intonasi

Intonasi sesuai
Intonasi sesuai
dengan dialog
dengan dialog
secara konsisten namun kurang
konsisten

Intonasi tidak
sesuai dengan
dialog

Tanpa intonasi
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Pemetaan Indikator Pembelajaran
PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah.

Indikator

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

3.3.5 Menyebutkan keberagaman
teman-teman satu kelas
berdasarkan jenis kelamin.
4.3.2 Menerima keberagaman
individu di sekolah.

PJOK
3.6

4.6

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

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.8 Membedakan contoh sikap
hidup rukun dan tidak rukun
dalam kemajemukan teman.
4.5.5 Menyimpulkan isi teks
permintaan maaf untuk
menjaga sikap hidup rukun
dalam kemajemukan teman
yang telah dibaca.

Indikator
3.6.1 Mengidentifikasi penggunaan
variasi pola gerak dasar
lokomotor sesuai irama
(ketukan) tanpa iringan musik
dalam aktivitas gerak ritmik.
3.6.3 Mengidentifikasi penggunaan
variasi pola gerak dasar
non-lokomotor sesuai irama
(ketukan) tanpa iringan musik
dalam aktivitas ritmik.
4.6.1 Bergerak bebas mengikuti
irama (ketukan) tanpa iringan
musik.
4.6.2 Melangkah ke berbagai arah
sesuai irama (ketukan) tanpa
iringan musik.
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Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok dienes
(kubus satuan)
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari 100

Indikator
3.1.6 Membandingkan dua
kumpulan benda melalui
istilah lebih banyak, lebih
sedikit, dan sama banyak.
4.1.4 Menuliskan beberapa deret
bilangan dengan pola
tertentu

Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati media gambar, siswa dapat
mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak dasar
lokomotor sesuai irama (ketukan) tanpa iringan musik
dalam aktivitas gerak ritmik dengan teliti.
2. Dengan mengamati media gambar, siswa mengidentifikasi
penggunaan variasi pola gerak dasar non-lokomotor sesuai
irama (ketukan) tanpa iringan musik dalam aktivitas ritmik
dengan teliti.
3. Dengan penugasan guru, siswa dapat bergerak bebas
mengikuti irama (ketukan) tanpa iringan musik dengan
santun dan percaya diri.
4. Dengan penugasan guru, siswa dapat melangkah ke
berbagai arah sesuai irama (ketukan) tanpa iringan musik
dengan percaya diri dan santun.
5. Dengan mengamati media gambar, siswa dapat menyebutkan keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan
jenis kelamin dengan teliti.
6. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan sikap yang
dilakukan agar gerakan lokomotor dan non-lokomotor
dilakukan dengan baik dengan santun dan percaya diri.
7. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks bermain di sekolah dengan lafal dan intonasi yang tepat dengan percaya diri.
8. Dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa dapat menyimpulkan isi teks permintaan maaf untuk menjaga
sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman yang telah
dibaca dengan teliti
9. Dengan teks yang dibaca, siswa dapat membuat pertanyaan
yang berkaitan dengan teks dengan teliti.
10. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan kegiatan pada saat istirahat di sekolah dengan bahasa lisan dengan percaya diri.
11. Dengan penugasan guru, siswa dapat menjawab pertanyaan
berdasarkan teks dengan teliti.
12. Dengan tanya jawab, siswa dapat menerima keberagaman
individu di sekolah dengan santun.
13. Dengan membaca teks, siswa dapat membedakan contoh
sikap hidup rukun dan tidak tukun dalam kemajemukan
dengan teliti.
14. Dengan mengamati media gambar, siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak,
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lebih sedikit, dan sama banyak dengan teliti.
15. Dengan penugasan guru, siswa dapat menuliskan beberapa
deret bilangan dengan pola tertentu dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran

x
x
x

Gambar gerak lokomotor dan non-lokomotor sesuai irama
ketukan.
Teks bermain di sekolah.
Gambar untuk membandingkan kumpulan benda lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak.

Kegiatan Pembelajaran

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati dan membaca
teks pada buku dengan teliti.
Siswa mengamati dan membaca teks pada buku (mengamati).

Guru membimbing siswa untuk melangkah ke berbagai
arah sesuai irama (ketukan) tanpa iringan musik dengan
percaya diri.
Siswa mengamati gambar variasi pola gerak dasar lokomotor
dan non-lokomotor sesuai irama (ketukan) tanpa iringan
musik dalam aktivitas gerak ritmik (mengamati).
Siswa mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak
dasar lokomotor sesuai irama (ketukan) tanpa iringan
musik dalam aktivitas gerak ritmik (menalar).
Siswa mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak
dasar non-lokomotor sesuai irama (ketukan) tanpa iringan
musik dalam aktivitas ritmik (menalar).
Siswa bergerak bebas mengikuti irama (ketukan) tanpa
iringan
musik (mencoba).
Siswa melangkah ke berbagai arah sesuai irama (ketukan)
tanpa iringan musik (mencoba).
Siswa menyebutkan keberagaman teman-teman satu kelas
berdasarkan jenis kelamin (mencoba).
Siswa melakukan tanya jawab menyebutkan sikap yang
dilakukan agar gerakan lokomotor dan non-lokomotor
dilakukan dengan baik (menanya).

Guru membimbing siswa membaca teks dengan intonasi
dan lafal yang tepat dengan percaya diri.
Siswa membaca teks bermain di sekolah dengan lafal dan
intonasi yang tepat (mengamati).
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x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks Bermain di
Sekolah (mencoba)
Siswa menyimpulkan isi teks permintaan maaf untuk
menjaga sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman
yang telah dibaca (mencoba).
Siswa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks
(mencoba).
Siswa menukarkan pertanyaan yang dibuatnya dengan
teman sebangku.
Siswa menjawab pertanyaan temanyang didapatkannya
(menalar).

Guru membimbing siswa untuk menceritakan kegiatan
pada saat istirahat di sekolah dengan percaya diri (mengomunikasikan).
Siswa menceritakan kegiatan pada saat istirahat di sekolah
dengan bahasa lisan (mengomunikasikan).
Siswa menjawab beberapa pertanyaan sebagai panduan
dalam bercerita.
Siswa melakukan tanya jawab agar dapat menerima
keberagaman individu di sekolah (menanya).
Siswa membedakan contoh sikap hidup rukun dan tidak
tukun dalam kemajemukan (menalar).

Guru membimbing siswa berlatih membandingkan dua
kumpulan benda dan deret bilangan dengan pola tertentu
dengan teliti.
Siswa mengamati media gambar membandingkan dua
kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit,
dan sama banyak pada buku (mengamati).
Siswa membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah
lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak (mencoba).
Siswa menuliskan beberapa deret bilangan dengan pola
tertentu (mencoba).
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PENGAYAAN

x
x

x
Ƈ

Siswa ditugaskan menyelesaikan soal tambahan memban-dingkan dua kumpulan benda
dengan istilah lebih banyak atau lebih sedikit.
Guru memberi tugas tambahan bagi siswa telah mampu dengan baik mengidentifikasi
penggunaan variasi pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai irama (ketukan)
tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak ritmik.
Guru memberi tugas tambahan bagi siswa telah mampu dengan baik membedakan contoh
sikap hidup rukun dan tidak rukun dalam kemajemukan teman.
Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu dengan baik menyebutkan
keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan jenis kelamin.

REMEDIAL

x
x

x
x

Siswa yang mengalami kesulitan dalam membandingkan dua kumpulan benda dengan
istilah lebih banyak atau lebih sedikit diberikan bimbingan oleh guru.
Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu dengan baik mengidentifikasi
penggunaan variasi pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai irama (ketukan)
tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak ritmik.
Guru mengulang konsep hidup rukun bagi siswa yang belum mampu dengan baik
membedakan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun dalam kemajemukan teman.
Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu dengan baik menyebutkan
keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan jenis kelamin.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

1.
2.
3.
4.
5.

2. Penilaian Pengetahuan
Penilaian : Penskoran
a. Menjawab pertanyaan teks bermain di sekolah.
Instrumen: tes tertulis
Banyak soal: 1 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ
0HPLQWDPDDI

b. Membuat pertanyaan berdasarkan teks bermain di
sekolah
Instrumen : tes tertulis
Banyak soal : 2 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ
 'LVHVXDLNDQGHQJDQSHQGDSDWVLVZD
 'LVHVXDLNDQGHQJDQSHQGDSDWVLVZD
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MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

c. Menulis benda lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak
Instrumen : tes tertulis
Banyak soal : 5 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ
 NXPSXODQEXNXOHELKVHGLNLWGDULNXPSXODQEXNX
 NXPSXODQSHQVLOOHELKEDQ\DNGDULNXHPSXODQSHQVLO
 NXPSXODQNDSXUOHELKEDQ\DNGDULNXPSXODQNDSXU
 NXPSXODQEROSRLQOHELKVHGLNLWGDULNXPSXODQEROSRLQ
 NXPSXODQSHQVLOZDUQDVDPDEDQ\DNGHQJDQNXPSXODQSHQVLOZDUQD

d. Melengkapi barisan bilangan dengan pola +8
Instrumen : tes tertulis
Banyak soal : 5 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ
 








 









 









 









3. Penilaian Keterampilan
a. Rubrik Penilaian Gerakan Bersama sesuai dengan Irama Ketukan.
Penilaian: Pengamatan (Observasi).
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Siswa mampu mengikuti instruksi.

2.

Siswa terlibat aktif dalam melakukan
gerakan.

3.

Siswa mampu bergerak bebas mengikuti
irama ketukan.

4.

Siswa mampu melangkah ke berbagai arah
sesuai irama ketukan.

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Melakukan Gerakan Bersama sesuai dengan Irama Ketukan
No.

Nama Siswa

Kriteria 1

Kriteria 2

Kriteria 3

Kriteria 4

T

T

T

T

BT

BT

BT

BT

1.
2.
3.
4.
5.
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b. Membaca Teks Narasi
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca Teks Narasi
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
Membaca
Teks

Siswa mampu
Siswa mampu
membaca
membaca
keseluruhan teks setengan atau
lebih bagian
teks

Siswa mampu
Siswa belum
membaca
mampu
kurang dari
membaca teks
setengah bagian
teks

2.

Pemahaman
Isi teks

Mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

Mampu
menjawab
kurang dari
setengah bagian
teks

Mampu
menjawab
setengah atau
lebih pertanyaan
yang diajukan

Belum mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

c. Menyimpulkan Isi Teks Permintaan Maaf untuk Menjaga Sikap Hidup Rukun dalam
Kemajemukan Teman
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Menyimpulkan Isi Teks Permintaan Maaf untuk Menjaga
Sikap Hidup Rukun dalam Kemajemukan Teman
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1

Kesesuaian
isi dengan
judul atau
tema

Seluruh isi
karangan sesuai
judul atau tema

Setengah
atau lebih isi
karangan sesuai
judul atau tema

Kurang dari
setengah isi
karangan sesuai
judul atau tema

Seluruh isi
karangan belum
sesuai

2

Jumlah
kata yang
digunakan

50 atau lebih
kata

35 sampai 49
kata

15 sampai 34
kata

kurang dari 15
kata

3

Tulisan yang
digunakan

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang halus dan
indah

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang halus tapi
kurang indah

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang kasar tapi
indah

Tidak
menggunakan
tulisan tegak
bersambung
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3HPHWDDQ,QGLNDWRU3HPEHODMDUDQ

SBDP
3.4

Mengetahui cara mengolah
bahan alam yang dapat
dimanfaatkan sebagai karya
kreatif dan olahan makanan .
4.13 Membuat karya kerajinan
sebagai penghias benda
dengan menggunakan bahan
alam di lingkungan sekitar
melalui kegiatan melipat,
menggunting dan menempel.

Indikator
3.4.2 Menjelaskan cara mengolah
bahan alam di lingkungan
sekitar yang dapat digunakan
sebagai karya kreatif.
4.13.1 Membuat karya kreatif
sebagai penghias benda
dengan menggunakan bahan
alam di lingkungan sekitar
melalui kegiatan melipat dan
menggunting.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
dienes (kubus satuan),
pengelompokkan bendabenda di sekitar rumah,
sekolah, atau tempat bermain.
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari
100.

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.9 Mengelompokkan contoh
sikap hidup rukun dalam
kemajemukkan teman.
4.5.7 Menceritakan peran
permintaan maaf terhadap
sikap rukun dalam
kemajemukkan teman.

Indikator
3.1.6 Membandingkan dua
kumpulan benda melalui
istilah lebih banyak, lebih
sedikit dan sama banyak.
3.1.7 Mengurutkan bilangan sampai
500
4.1.4 Menuliskan beberapa deret
bilangan dengan pola
tertentu.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan bimbingan guru, siswa mengamati media gambar
siswa membersihkan kelas dengan teliti.
2. Dengan mengamati media gambar, siswa dapat membaca
teks pada buku dengan teliti.
3. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan akibat bila
pekerjaan tidak dilakukan secara bersama-sama dengan
santun dan percaya diri.
4. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan pendapatnya tentang peran permintaan maaf terhadap sikap
hidup rukun dalam kemajemukkan teman dengan santun
dan percaya diri.
5. Dengan mengamati media gambar, siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak,
lebih sedikit dan sama banyak dengan teliti.
6. Dengan penugasan guru, siswa dapat mengurutkan bilangan sampai 500 dengan teliti.
7. Dengan penugasan guru, siswa dapat menuliskan beberapa
bilangan baris bilangan yang ditentukan menggunakan
bilangan-bilangan yang kurang dari 100 dengan teliti.
8. Dengan mengamati media gambar, siswa dapat mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukkan
teman dengan teliti.
9. Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat kalimat
berdasarkan gambar dengan tulisan tegak bersambung
dengan cermat dan percaya diri.
10. Dengan penugasan guru, siswa dapat menjelaskan cara
mengolah bahan alam di lingkungan sekitar yang dapat
digunakan sebagai karya kreatif dengan teliti dan percaya
diri.
11. Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat karya
kreatif sebagai penghias benda dengan menggunakan
bahan alam di lingkungan sekitar melalui kegiatan melipat
dan menggunting dengan teliti.

Media Dan Alat Pembelajaran

x
x
x

Gambar semua anak membersihkan kelas.
Gambar untuk membandingkan kumpulan benda lebih
banyak, lebih sedikit, dan sama banyak.
Gambar ketua kelas memimpin pembagian tugas kelas di
papan tulis.
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x
x

Daun pisang atau daun kelapa
Gunting, stepler, dan benang kasur.

Kegiatan Pembelajaran

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati media gambar
pada buku dengan teliti (mengamati).
Siswa mengamati media gambar pada buku (mengamati).
Siswa membaca teks pada buku (mencoba).
Siswa melakukan tanya jawab menyebutkan akibat bila
pekerjaan tidak dilakukan secara bersama-sama (menanya).
Siswa menceritakan pendapatnya tentang peran permintaan
maaf terhadap sikap hidup rukun dalam kemajemukkan
teman (mengomunikasikan).

Guru membimbing siswa berlatih membadingkan dua
kumpulan benda dengan teliti.
Siswa mengamati media gambar membandingkan dua
kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit
dan sama banyak (mengamati).
Siswa membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah
lebih banyak, lebih sedikit dan sama banyak (menalar).
Siswa mengurutkan bilangan sampai 500 (mencoba).
Siswa menuliskan beberapa bilangan baris bilangan yang
ditentukan menggunakan bilangan-bilangan yang kurang
dari 100 (mencoba).

Guru membimbing siswa untuk membuat kalimat
berdasarkan gambar dengan tulisan tegak bersambung
dengan santun.
Siswa mengamati media gambar mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukkan teman
(mengamati).
Siswa mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dalam
kemajemukkan teman (mencoba).
Siswa membuat kalimat berdasarkan gambar dengan
tulisan tegak bersambung (mencoba).
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x

x

x

Guru membimbing siswa untuk membuat karya kreatif
sebagai penghias benda dengan menggunakan bahan
alam di lingkungan sekitar melalui kegiatan melipat dan
menggunting dengan percaya diri.
Siswa menjelaskan cara mengolah bahan alam di
lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai karya
kreatif (menalar).
Siswa membuat karya kreatif sebagai penghias benda
dengan menggunakan bahan alam di lingkungan sekitar
melalui kegiatan melipat dan menggunting (mencoba).

PENGAYAAN

x

x

x

Guru memberikan soal tambahan bagi siswa yang telah
mampu dengan baik menyelesaikan soal mengurutkan
bilang sampai 500.
Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu dengan baik membuat
karya kreatif sebagai penghias benda dengan menggunakan bahan alam di lingkungan
sekitar melalui kegiatan melipat dan menggunting.
Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu dengan baik menceritakan
peran permintaan maaf terhadap sikap rukun dalam kemajemukkan teman.

REMEDIAL

x
x

x

Guru memberikan perbaikan bagi siswa yang belum mampu menyelesaikan soal
mengurutkan bilang sampai 500.
Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu dengan baik membuat karya
kreatif sebagai penghias benda dengan menggunakan bahan alam di lingkungan sekitar
melalui kegiatan melipat dan menggunting.
Guru memberikan perbaikan bagi siswa yang belum mampu dengan baik menceritakan
peran permintaan maaf terhadap sikap rukun dalam kemajemukan teman.

PENILAIAN
1. Penilaian Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

1.
2.
3.
4.
5.
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MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

2. Penilaian Pengetahuan
Penilaian : Penskoran
a. Menetukan pola bilangan pada baris bilangan
Instrumen: Tes tertulis
Banyak soal : 2 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ
 







 
























b. Mengurutkan bilangan-bilangan dari terbesar hingga terkecil.
Instrumen : Tes tertulis
Banyak soal : 2 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ
 









 









c. Membuat kalimat berdasarkan contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukkan
teman.
Instrumen : Tes tertulis
Banyak soal : 2 buah (skor 100)
.XQFLMDZDEDQ
-DZDEDQGLVHVXDLNDQGHQJDQSHQGDSDWVLVZD

3. Penilaian Keterampilan
a. Menulis Narasi
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Menulis Narasi
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kesesuaian
isi dengan
judul atau
tema

Seluruh isi
karangan sesuai
judul atau tema

Setengah
atau lebih isi
karangan sesuai
judul atau tema

Kurang dari
setengah isi
karangan sesuai
judul atau tema

Seluruh isi
karangan belum
sesuai

2.

Jumlah
kata yang
digunakan

50 atau lebih
kata

35 sampai 49
kata

15 sampai 34
kata

kurang dari 15
kata

3.

Tulisan yang
digunakan

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang halus dan
indah

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang halus tapi
kurang indah

Menggunakan
tulisan tegak
bersambung
yang kasar tapi
indah

Tidak
menggunakan
tulisan tegak
bersambung
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b. Menceritakan Peran Permintaan Maaf terhadap Sikap Rukun dalam Kemajemukkan
Teman.
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Menceritakan Peran Permintaan Maaf terhadap Sikap Rukun dalam
Kemajemukkan Teman.
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
dalam menyesuaikan
cerita dengan gambar

Siswa bercerita
sesuai dengan
gambar secara
lancar

Setengah
bagian cerita
disampaikan
sesuai gambar
dengan lancar

Kurang dari
setengah
bagian cerita
disampaikan
sesuai gambar
dengan lancar

2.

Volume
Suara

Terdengar
sampai seluruh
ruang kelas

Terdengar
sampai
setengah ruang
kelas

Terdengar hanya Suara sangat
bagian depan
pelan atau tidak
ruang kelas
terdengar

Belum mampu
bercerita sesuai
gambar dengan
lancar

c. Membuat Karya Kreatif Sebagai Penghias Benda dengan Kegiatan Melipat dan
Menggunting
Penilaian : Unjuk Kerja

Rubrik Membuat Karya Kreatif sebagai Penghias Benda dengan Kegiatan
Melipat dan Menggunting
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1

Kreativitas

Hasil prakarya
menghasilkan 4
bentuk lipatan
penghias benda

Hasil prakarya
menghasilkan 3
bentuk lipatan
penghias benda

Hasil prakarya
menghasilkan 2
bentuk lipatan
penghias benda

Hasil prakarya
menghasilkan 1
bentuk lipatan
penghias benda

2

Kerapian
dalam
bekerja

Sesuai dengan
bentuk pola,
tidak terdapat
robekan dalam
melipat,
rapi saat
menggunting
dan hasil karya
terlihat bagus

Sesuai dengan
bentuk pola,
tidak terdapat
robekan dalam
melipat,
rapi saat
menggunting,
namun hasil
karya terlihat
kurang bagus

Sesuai dengan
bentuk pola,
namun terdapat
robekan dalam
melipat, kurang
rapi saat
menggunting,
hasil karya
terlihat kurang
bagus

Kurang sesuai
dengan bentuk
pola, terdapat
robekan dalam
melipat dan
menggunting.
Hasil karya
terlihat kurang
bagus
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah
Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah

Indikator
3.3.8 Mengidentifikasi
keberagaman teman-teman
satu kelas berdasarkan suku
bangsa
4.3.2 Menerapkan sikap menerima
keberagaman individu di
sekolah

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

SBDP
3.2

4.7

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmik
Menyanyikan lagu anak-anak
sederhana dengan membuat
kata-kata sendiri yang
bermakna.

Indikator

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah
untuk membantu pemahaman
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.10 Menjelaskan makna hidup
rukun dalam kemajemukan
teman
4.5.4 Menemukan peran
permintaan maaf terhadap
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.

3.2.2 Menunjukan pola irama
bervariasi pada alat musik
ritmik
4.7.3 Menyanyikan lagu wajib
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu
wajib dengan percaya diri.
2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan secara
lisan isi lagu wajib menggunakan bahasa daerah dengan
santun dan percaya diri.
3. Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat pertanyaan
dan jawaban tentang perbedaan teman-teman berdasarkan
suku bangsa yang ada di kelas dengan percaya diri.
4. Dengan pertanyaan dan jawaban yang dibuat siswa, siswa
dapat mengidentifikasi keberagaman teman-teman satu
kelas berdasarkan suku bangsa dengan teliti.
5. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menghubungkan
wajah anak dengan lagu pilihannya dengan teliti.
6. Dengan melakukan pemungutan suara, siswa dapat
menentukan lagu untuk dinyanyikan bersama di kelas
dengan teliti.
7. Dengan melakukan pemungutan suara, siswa dapat
menerapkan sikap menerima keberagaman individu di
sekolah dengan santun.
8. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu
yang dipilih bersama di kelas dengan percaya diri.
9. Dengan menyanyikan lagu pilihan bersama, siswa
menyatakan bagaimana perasaannya ketika menyanyikan
lagu yang bukan pilihannya dengan bahasa yang santun.
10. Dengan menyatakan bagaiman perasaan meyanyikan
lagu bukan pilihannya, siswa dapat menemukan peran
permintaan maaf terhadap sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman dengan teliti.
11. Dengan menyanyikan lagu yang dipilih bersama, siswa
dapat menunjukkan pola irama bervariasi pada alat musik
ritmik dengan percaya diri.
12. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan makna
hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan bahasa
yang santun.

Alat Dan Media Pembelajaran

x
x
x

Teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa
Gambar wajah anak dan gambar jalan berkelok-kelok yang
menunjukkan lagu yang dipilih.
Gambar tabel pemilihan lagu.
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Kegiatan Pembelajaran

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

Guru membimbing siswa untuk menyanyikan lagu wajib
Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama dengan percaya diri.
Siswa mengamati teks lagu wajib (mengamati).
Siswa menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa
bersama-sama (mencoba).
Siswa menceritakan secara lisan isi lagu wajib menggunakan
bahasa daerah (mengomunikasikan).

Guru membimbing siswa untuk menanya tentang lagu
wajib yang dinyanyikan dengan bahasa yang santun.
Siswa menanya tentang lagu wajib yang dinyanyikan
(menanya).
Siswa ditugaskan guru membuat pertanyaan dan jawaban
tentang perbedaan teman-teman berdasarkan suku bangsa
yang ada di kelas (mencoba).
Siswa mengidentifikasi keberagaman teman-teman satu
kelas berdasarkan suku bangsa (menalar)
Siswa menghubungkan wajah anak dengan lagu pilihannya
dengan bimbingan guru (mencoba).

Guru membimbing siswa untuk melakukan pemungutan
suara dalam menentukan lagu untuk dinyanyikan bersama
di kelas dengan teliti.
Siswa melakukan pemungutan suara dalam menentukan
lagu untuk dinyanyikan bersama di kelas (mencoba).
Siswa menerapkan sikap menerima keberagaman individu
di sekolah ketika melakukan pemungutan suara (mencoba).
Siswa menyanyikan lagu yang telah dipilih bersama di kelas
(mencoba).
Siswa menyatakan bagaimana perasaannya ketika
menyanyikan lagu yang bukan pilihannya
Siswa yang lagunya terpilih mengucapkan permintaan maaf
kepada siswa yang kalah suara untuk mewujudkan sikap
hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan santun.
(mencoba)
Siswa menunjukkan pola irama bervariasi pada alat musik
ritmik (menalar)
Siswa menjelaskan makna hidup rukun dalam kemajemukan
teman (menalar).
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PENGAYAAN
x
x
x

Siswa ditugaskan menghafal lagu-lagu wajib dan bisa menunjukan pola irama bervariasi
pada alat musik ritmik. .
Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah bisa mengidentifikasi keberagaman
teman-teman satu kelas berdasarkan suku bangsa dengan baik.
Guru memberikan latihan lanjutan berupa contoh permintaan maaf kepada teman bagi
siswa yang telah mampu menemukan peran permintaan maaf terhadap sikap hidup rukun
dalam kemajemukan teman

REMEDIAL

x
x
x

Siswa yang mengalami kesulitan dalam menunjukan pola irama bervariasi saat menyanyikan
lagu diberikan bimbingan oleh guru.
Siswa yang mengalami kesulitan mengidentifikasi keberagaman teman-teman satu kelas
berdasarkan suku bangsa diberikan bimbingan oleh guru.
Siswa mengulang konsep permintaan maaf bagi siswa yang belum bisa menemukan peran
permintaan maaf dengan benar.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Penilaian Pengetahuan
Instrumen penilaian: tes tertulis (uraian)
a. Menghubungkan wajah anak dengan lagu pilihannya
Tes tertulis : skor
Banyak soal : 6 buah
.XQFLMDZDEDQGLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

b. Mengisi tabel pemilihan lagu
.XQFLMDZDEDQGLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

c. Menjawab pertanyaan berdasarkan lagu yang dipilih bersama.
Tes tertulis : skor
Banyak soal : 2 buah
.XQFLMDZDEDQNXUDQJVHQDQJSHUPLQWDDQPDDI
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BT

MT

MB

SM

3. Penilaian Keterampilan
a. Menyanyi dengan Pola Irama Bervariasi pada Alat Musik Ritmik
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Menyanyi dengan Pola Irama Bervariasi pada Alat Musik Ritmik
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan
Lagu

Konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat
walaupun telah
dibimbing guru

Menyanyi
dengan nada
yang tidak tepat
walaupun telah
dibimbing guru

2.

Kemampuan
melakukan
pola irama
bervariasi
pada alat
musik
ritmik saat
bernyanyi.

Sangat mampu
melakukan pola
irama bervariasi
pada alat musik
ritmik saat
bernyanyi.

Mampu
melakukan
pola irama
bervariasi pada
alat musik ritmik
saat bernyanyi
dengan
bimbingan guru.

Mengalami
kesulitan dalam
melakukan pola
irama bervariasi
pada alat musik
ritmik saat
bernyanyi.

Tidak mampu
sama sekali
melakukan pola
irama bervariasi
pada alat musik
ritmik saat
bernyanyi

b. Menceritakan Isi Lagu Satu Nusa Satu Bangsa
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Menceritakan Isi Lagu Satu Nusa Satu Bangsa
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
Bercerita

Siswa bercerita
dengan lancar

Setengah
bagian cerita
disampaikan
dengan lancar

Kurang dari
setengah
bagian cerita
disampaikan
dengan lancar

2.

Volume
Suara

Terdengar
sampai seluruh
ruang kelas

Terdengar
sampai
setengah ruang
kelas

Terdengar hanya Suara sangat
bagian depan
pelan atau tidak
ruang kelas
terdengar

Belum mampu
bercerita
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c. Penilaian: Observasi (pengamatan)
Membuat Pertanyaan dari Gambar yang diamati

Lembar Pengamatan Kegiatan Bertanya
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1

Menggunakan kata tanya yang
sesuai

2

Penggunaan tanda baca pada
kalimat tanya

3

Kesesuaian pertanyaan dengan
gambar yang diamati

4

Menggunakan kata tanya yang
bervariasi

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Membuat Pertanyaan dari Gambar yang Diamati
Kriteria 1
No.
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Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya
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Kriteria 2

Kriteria 3

Belum
Belum
Belum
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

d. Memperagakan Ucapan Permohonan Maaf
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Memperagakan Ucapan Permohonan Maaf
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Mimik wajah
dan gerak tubuh
tidak sesuai
dengan dialog

Monoton, tanpa
ekspresi.

1.

Ekpresi

Mimik wajah
dan gerak tubuh
sesuai dengan
dialog secara
konsisten

2.

Lafal

Dialog dilafalkan Ada 1-2
dengan tepat
kata yang
dan jelas
kurang tepat
pelafalannya

Lebih dari 2 kata Hampir seluruh
belum tepat
kata belum tepat
pelafalannya
pelafalannya

3.

Intonasi

Intonasi sesuai
Intonasi sesuai
dengan dialog
dengan dialog
secara konsisten namun kurang
konsisten

Intonasi tidak
sesuai dengan
dialog

Tanpa intonasi

4.

Volume
Suara

Volume suara
keras dan jelas

Volume suara
kurang jelas

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan dialog
namun kurang
konsisten

Volume suara
jelas

e. Rubrik Menerapkan Sikap Menerima Keberagaman
Penilaian : Lembar pengamatan/obseravi
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1

Sikap mau berteman dengan siapa
saja (tidak memilih-milih teman)

2

Sikap menghargai teman.

3

Sikap toleransi terhadap teman

4

Sikap menerima dengan senang hati
keputusan bersama

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan berprilaku menerima keberagaman teman
Kriteria 1
No.

Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Kriteria 2

Kriteria 3

Belum
Belum
Belum
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

PJOK
3.6

4.6

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

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Indikator
3.6.2 Mengidentifikasi penggunaan
variasi pola gerak dasar
lokomotor sesuai irama (
ketukan) dengan iringan
musik dalam aktivitas gerak
ritmik
3.6.4 Mengidentifikasi penggunaan
variasi pola gerak dasar
nonlokomotor sesuai irama
( ketukan) dengan iringan
musik dalam aktivitas gerak
ritmik
4.6.3 Bergerak bebas mengikuti
irama (ketukan) dengan
iringan musik.
4.6.4 Melangkah keberbagai arah
sesuai irama dengan iringan
musik
4.6.5 Mengayunkan lengan ke
berbagai arah sesuai irama
(ketukan) dengan iringan
musik

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5. 11 Menjelaskan arti manfaat
hidup rukun dalam
kemajemukan teman
4.5.10 Menerapkan permintaan
maaf untuk menjaga
kerukunan hidup dalam
menyikapi kemajemukan
teman.

PPKn
3.3

4.3

Memahami makna
keberagaman karakteristik
individu di rumah dan di
sekolah.
Berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan rumah
dan sekolah.

Indikator
3.3. 7 Menyebutkan keberagaman
teman-teman satu kelas
berdasarkan suku bangsa
3.3.8 Menyebutkan keberagaman
teman-teman satu kelas
berdasarkan cita-cita.
4.3.4 Menunjukkan perilaku mau
berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar senam irama dengan iringan
musik, siswa dapat mengidentifikasi peggunaan variasi
pola gerak dasar lokomotor sesuai irama (ketukan) dengan
iringan musik dalam aktivitas gerak ritmik dengan teliti.
2. Dengan mengamati gambar senam irama dengan iringan
musik, siswa dapat mengidentifikasi peggunaan variasi
pola gerak dasar non-lokomotor sesuai irama (ketukan)
dengan iringan musik dalam aktivitas gerak ritmik dengan
teliti.
3. Dengan bimbingan guru, siswa dapat bergerak bebas
meng-ikuti irama (ketukan) dengan iringan musik dengan
percaya diri.
4. Dengan bimbingan guru, siswa dapat mengayunkan lengan
ke berbagai arah sesuai irama (ketukan) dengan iringan
musik berdasarkan gambar dengan percaya diri.
5. Dengan mengamati gambar gerakan gajah malenggang,
siswa dapat melangkah ke berbagai arah sesuai irama
dengan iringan musik dengan percaya diri.
6. Dengan bermain membisikan kalimat, siswa dapat
menunjukkan perilaku mau berinteraksi dengan beragam
teman di lingkungan sekolah dengan santun.
7. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat pertanyaan
dengan huruf tegak bersambung secara rapi berdasarkan
kalimat yang dibisikkan dengan teliti.
8. Dengan penugasan guru, siswa dapat menjawab pertanyaan
berdasarkan permainan membisikan kalimat dengan teliti.
9. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menyebutkan
keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan suku
bangsa dengan santun
10. Dengan mengamati gambar aktivitas jasmani, siswa dapat
menjawab pertanyaan berdasarkan gambar dengan teliti.
11. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan
arti manfaat hidup rukun dalam kemajemukan teman
dengan santun dan percaya diri.
12. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menunjukkan sikap
menerapkan permintaan maaf untuk menjaga kerukunan
hidup dalam menyikapi kemajemukan dengan teliti dan
percaya diri.
13. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan
keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan citacita dengan percaya diri.
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14. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan tentang
cita-citanya di depan kelas dengan percaya diri.

Media Dan Alat Pembelajaran

x
x
x
x

Gambar siswa senam dengan iringan musik.
Gambar gerakan gajah malenggang.
Gambar tiga kelompok anak berbaris rapi.
Gambar aktivitas jasmani.

Kegiatan Pembelajaran

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati gambar para
siswa melakukan senam irama dengan iringan musik
dengan teliti.
Siswa mengamati gambar para siswa melakukan senam
irama dengan iringan musik (mengamati).
Siswa menanya tentang gambar dengan santun (menanya).
Siswa mengidentifikasi peggunaan variasi pola gerak dasar
lokomotor sesuai irama (ketukan) dengan iringan musik
dalam aktivitas gerak ritmik (menalar).
Siswa mengidentifikasi peggunaan variasi pola gerak dasar
non-lokomotor sesuai irama (ketukan) dengan iringan
musik dalam aktivitas gerak ritmik (menalar).
Siswa bergerak bebas mengikuti irama (ketukan) dengan
iringan musik dengan bimbingan guru (mencoba).
Siswa mengayunkan lengan ke berbagai arah sesuai irama
(ketukan) dengan iringan musik berdasarkan gambar
dengan bimbingsn guru (mencoba).
Siswa mengamati gambar gerakan gajah malenggang
(mengamati).
Siswa mendengarkan petunjuk guru tentang permainan
gajah malenggang (mengamati).
Siswa menirukan gerakan gajah malenggang diiringi musik
(mencoba).
Siswa melangkah ke berbagai arah sesuai irama dengan
iringan musik (mencoba).

Guru membimbing siswa untuk melakukan permainan
membisikan kalimat secara berkelompok dengan percaya
diri.
Siswa dibagi ke dalam tiga kelompok dan berbaris dengan
rapi (mencoba)
Siswa melakukan permainan membisikan kalimat secara
berkelompok berdasarkan petujuk guru (mencoba).
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x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

Siswa menunjukkan perilaku mau berinteraksi dengan
beragam teman di lingkungan sekolah ketika bermain
(mencoba)
Siswa ditugaskan guru membuat pertanyaan yang
jawababnya adalah salah satu kalimat yang dibisikan
(menalar).
Siswa menuliskan pertanyaan dengan huruf tegak
bersambung secara rapi dengan menggunakan kalimat
tanya apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana
(menalar).
Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan permainan
membisikan kalimat (menalar).
Siswa menyebutkan keberagaman teman-teman satu kelas
berdasarkan suku bangsa (menalar).

Siswa mengamati gambar aktivitas jasmani (mengamati).
Siswa menceritakan tentang gambar aktivitas jasmani
(mengkomunikasikan).
Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan berdasarkan
gambar (menalar)
Siswa menjelaskan arti manfaat hidup rukun dalam
kemajemukan teman (menalar).
Siswa
menujukkan sikap menerapkan permintaan
maaf untuk menjaga kerukunan hidup dalam menyikapi
kemajemukan (mencoba).

Guru membimbing siswa untuk menceritakan cita-citanya
di depan kelas dengan bahasa yang santun.
&RQWRK,VL&HULWD

$NXLQJLQPHQMDGLSHOXNLV
$NXVHULQJGLDMDN$\DKNXPHOLKDWSDPHUDQOXNLVDQ
/XNLVDQ\DQJGLSDPHUNDQVDQJDWEDJXV
$NXUDMLQEHUODWLKDJDUOXNLVDQNXEDJXV
x
x

Siswa bertanya jawab menyebutkan keberagaman temanteman satu kelas berdasarkan cita-cita (menalar).
Siswa menceritakan cita-citanya di depan kelas (mengomunikasikan).
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PENGAYAAN
x
x
x

Siswa yang telah mampu dengan baik bergerak bebas mengikuti irama (ketukan) dengan
iringan musik, bisa menciptakan gerakan lokomotor dan non-lokomotor yang bervariasi.
Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu dengan baik menyebutkan
keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan suku bangsa dan cita-cita.
Guru memberikan latihan tambahan bagi siswa yang telah mampu menjelaskan arti
manfaat hidup rukun dalam kemajemukan teman

REMEDIAL

x
x

x

Siswa yang mengalami kesulitan dalam bergerak bebas mengikuti irama (ketukan) dengan
iringan musik, mendapat bimbingan dari guru.
Guru mengulang konsep keberagaman teman-teman satu kelas berdasarkan suku bangsa
dan cita-cita bagi siswa yang belum mampu menyebutkan keberagaman teman-teman satu
kelas berdasarkan suku bangsa dan cita-cita.
Guru mengulang konsep arti manfaat hidup rukun bagi siswa yang belum mampu
menjelaskan arti manfaat hidup rukun dengan benar.

PENILAIAN
1. Penilaian Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

1.
2.
3.
4.
5.

2. Penilaian Pengetahuan
a. Menjawab pertanyaan berdasarkan gambar orang sedang melakukan aktivitas
jasmani.
Instrumen penilaian: tes tertulis (uraian)
Tes tertulis: skor
Banyak soal: 1 buah
.XQFLMDZDEDQ
%DGDQWHUDVDVHKDWGDQEHUVHPDQJDW

b. Menjawab pertanyaan berdasarkan permainan membisikan kalimat
Instrumen penilaian: tes tertulis (uraian)
Tes tertulis: skor
Banyak soal: 3 buah
.XQFLMDZDEDQ
 1DPDWHPDQWHPDQGDODPNHORPSRN MDZDEDQEHUYDULDVLGLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 -DZDEDQEHUYDULDVLGLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 6HQDQJ MDZDEDQEHUYDULDVLGLVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

c. Menjawab pertanyaan berdasarkan gambar orang sedang melakukan aktivitas
jasmani
Instrumen penilaian: tes tertulis (uraian)
Tes tertulis: skor
Banyak soal: 2 buah
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SM

.XQFLMDZDEDQ
 0HPXWDUEDGDQGHQJDQKDWLKDWLDJDUWLGDNPHQ\HQWXKWDQJDQWHPDQ
 0HQRORQJWHPDQMDWXKGDQPHLQWDPDDI

3. Penilaian Keterampilan
a. Rubrik Penilaian Gerakan Bersama sesuai dengan Irama (Ketukan )dengan Iringan
Musik.
Penilaian: Pengamatan (Observasi).

No.

Terlihat
()

Kriteria

1.

Siswa mampu mengikuti instruksi.

2.

Siswa terlibat aktif dalam melakukan gerakan.

3.

Siswa mampu bergerak bebas mengikuti irama ketukan dengan iringan musik .

4.

Siswa mampu melangkah ke berbagai arah susuai dengan
iringan musik.

5.

Siswa mampu melakukan gerakan gajah Malenggang

6.

Siswa mampu mengayunkan lengan ke berbagai arah sesuai
irama dengan iringan musik

Belum
Terlihat
()

Hasil Pengamatan Melakukan Gerakan Bersama sesuai dengan Irama Ketukan
dengan Iringan Musik.
No.

Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

dan seterusnya

Kriteria 1
T

Kriteria 2

BT

T

BT

Kriteria 3
T

BT

Kriteria 4
T

BT

Kriteria 5
T

BT

Kriteria 6
T

BT

b. Penilaian: Observasi (pengamatan)

Lembar Pengamatan Membuat Pertanyaan berdasarkan jawaban pada
permainan membisikkan kalimat.
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Menggunakan kata tanya yang
sesuai

2.

Penggunaan tanda baca pada
kalimat tanya

3.

Kesesuaian pertanyaan dengan
jawaban

4.

Menggunakan kata tanya yang bervariasi

Belum Terlihat (9)
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Hasil Pengamatan Membuat Pertanyaan
No.

Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

dan seterusnya

Kriteria 1

Kriteria 2

Kriteria 3

Kriteria 4

T

T

T

T

BT

BT

BT

BT

c. Penilaian : Lembar pengamatan/obseravi

Rubrik Menunjukkan Perilaku Mau Berinteraksi Dengan Beragam Teman
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Sikap mau bermain dengan siapa saja
(tidak memilih-milih teman)

2.

Sikap menghargai teman.

3.

Tidak membeda-bedakan teman

4.

Sikap menerima dengan senang hati kelebihan dan kekurangan teman

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Menunjukkan Perilaku Mau Berinteraksi Dengan Beragam
Teman
No.

Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

dan seterusnya

Kriteria 1

Kriteria 2

Kriteria 3

Kriteria 4

T

T

T

T

BT

BT

BT

BT

Rubrik Menulis Kalimat Tanya dengan Huruf Tegak Bersambung
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Ketepatan
kalimat
tanya yang
digunakan

Terlihat 3
kalimat tanya
yang digunakan
dengan tepat.

Terlihat 2
kalimat tanya
yang digunakan
dengan tepat.

Terlihat 1
kalimat tanya
yang digunakan
dengan tepat.

Tidak ada
kalimat tanya
yang digunakan
dengan tepat.

2.

Kebersihan
dan Kerapian
tulisan tegak
bersambung.

Tulisan tegak
bersambung
yang di buat
sangat bersih
dan sangat rapi.

Tulisan tegak
bersambung
yang di buat
bersih dan rapi.

Tulisan tegak
bersambung
yang di buat
kurang bersih
dan kurang rapi.

Tulisan tegak
bersambung
yang di buat
tidak rapi dan
tidak bersih.
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Rubrik Menceritakan Gambar Orang Melakukan Aktivitas Jasmani
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
dalam menyesuaikan
cerita dengan gambar

Siswa bercerita
sesuai dengan
gambar secara
lancar

Setengah
bagian cerita
disampaikan
sesuai gambar
dengan lancar

Kurang dari
setengah
bagian cerita
disampaikan
sesuai gambar
dengan lancar

2.

Volume
Suara

Terdengar
sampai seluruh
ruang kelas

Terdengar
sampai
setengah ruang
kelas

Terdengar hanya Suara sangat
bagian depan
pelan atau tidak
ruang kelas
terdengar

Belum mampu
bercerita sesuai
gambar dengan
lancar

Rubrik Memperagakan Ucapan Permohonan Maaf
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Mimik wajah
dan gerak tubuh
tidak sesuai
dengan dialog

Monoton, tanpa
ekspresi.

1.

Ekpresi

Mimik wajah
dan gerak tubuh
sesuai dengan
dialog secara
konsisten

2.

Lafal

Dialog dilafalkan Ada 1-2
dengan tepat
kata yang
dan jelas
kurang tepat
pelafalannya

Lebih dari 2 kata Hampir seluruh
belum tepat
kata belum tepat
pelafalannya
pelafalannya

3.

Intonasi

Intonasi sesuai
Intonasi sesuai
dengan dialog
dengan dialog
secara konsisten namun kurang
konsisten

Intonasi tidak
sesuai dengan
dialog

Tanpa intonasi

4.

Volume
Suara

Volume suara
keras dan jelas

Volume suara
kurang jelas

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan dialog
namun kurang
konsisten

Volume suara
jelas
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun
dalam kemajemukan
keluarga dan teman
secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian

Indikator

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
Dienes (kubus satuan)
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100

PPKn
3.4

4.4

Indikator
3.1.6 Membandingkan dua
kumpulan benda melalui
istilah lebih banyak,
lebih sedikit, atau sama
banyak.
3.1.7 Mengurutkan bilangan
sampai 500.
4.1.2 Membuat pola deret
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100.

Memahami arti bersatu
dalam keberagaman di
rumah dan sekolah.
Bermain peran
tentang bersatu dalam
keberagaman di
lingkungan rumah dan
sekolah.

Indikator
3.3.8 Menyebutkan
keberagaman temanteman sekelas
berdasarkan cita-cita
mereka.
4.3.4 Menunjukkan perilaku
mau berinteraksi dengan
beragam teman di
lingkungan sekolah.

3.5.12 Menjelaskan akibat
tidak hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4.5.10 Menerapkan permintaan
maaf demi menjaga
kerukunan hidup dalam
menyikapi kemajemukan
teman.

SBDP
3.2

4.7

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmik.
Menyanyikan lagu anak-anak
sederhana dengan membuat
kata-kata sendiri yang
bermakna

Indikator
3.2.4 Menunjukkan pola irama rata
pada alat musik ritmik.
4.7.1 Membuat lagu anak-anak
sederhana dengan kata-kata
sendiri yang bermakna
4.7.2 Menyanyikan lagu anak-anak
sederhana dengan kata-kata
sendiri yang bermakna
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjodohkan
gambar wajah anak dengan cita-citanya dengan teliti.
2. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan
keberagaman teman-teman sekelas berdasarkan cita-cita
mereka dengan percaya diri.
3. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu
Bintang Kejora dengan penuh percaya diri.
4. Dengan menyanyikan lagu Bintang Kejora, siswa dapat
menunjukkan pola irama rata pada alat musik ritmik
dengan percaya diri
5. Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat lagu anakanak sederhana dengan kata-kata sendiri yang bermakna
dengan teliti.
6. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu
anak-anak sederhana dengan kata-kata sendiri yang
bermakna dengan percaya diri.
7. Dengan bekerjasama dengan teman sebangku, siswa dapat
membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih
banyak, lebih sedikit atau sama banyak dengan teliti.
8. Dengan bekerja sama membandingkan dua kumpulan
benda, siswa dapat menunjukkan perilaku mau berinteraksi
dengan beragam teman di lingkungan sekolah dengan
santun dan percaya diri.
9. Dengan bekerjasama, siswa dapat menerapkan permintaan
maaf atas kesalahan sendiri untuk menjaga kerukunan
hidup dalam menyikapi kemajemukan dengan percaya diri,
teliti dan santun.
10. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan akibat tidak
hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan santun.
11. Dengan melengkapi barisan bilangan, siswa dapat membuat
pola deret bilangan sederhana menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari 100 dengan teliti.
12. Dengan media gambar kubus satuan, siswa dapat
mengurutkan bilangan sampai 500 dengan teliti.
13. Dengan penugasan guru, siswa dapat mengurutkan benda
dari yang terbesar sampai terkecil dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran
x
x

Gambar menjodohkan wajah anak dengan cita-citanya.
Syair lagu "Bintang Kejora".
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x
x

Gambar kumpulan benda.
Gambar kubus satuan.

Kegiatan Pembelajaran

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

Guru membimbing siswa untuk mengamati gambar wajah
anak dan cita-cita dengan teliti.
Siswa mengamati gambar wajah anak dan cita-cita
(mengamati).
Siswa menjodohkan gambar wajah anak dengan citacitanya (mencoba).
Siswa bertanya jawab menyebutkan keberagaman temanteman sekelas berdasarkan cita-cita mereka dengan
percaya diri (menanya).

Guru membimbing siswa untuk menyanyikan lagu Bintang
Kejora denga santun.
Siswa menyanyikan lagu Bintang Kejora (mencoba).
Siswa menunjukkan pola irama rata pada alat musik ritmik
dengan percaya diri (menalar).
Guru membimbing siswa membuat lagu anak-anak sederhana dengan kata-kata sendiri yang bermakna dengan
teliti.
Siswa membuat lagu anak-anak sederhana dengan katakata sendiri yang bermakna (menalar).
Siswa menyanyikan lagu anak-anak sederhana dengan
kata-kata sendiri yang bermakna (mencoba).

Guru membimbing siswa untuk membandingkan banyak
benda dengan teliti.
Siswa meghitung banyak huruf pada syair lagunya
(mencoba).
Siswa bekerjasama dengan teman sebangku membandingkan jumlah huruf syair lagu yang dibuatnya dengan yang
dibuat temannya (mencoba).
Siswa menunjukkan perilaku mau berinteraksi dengan
beragam teman di lingkungan sekolah saat bekerjasama
dengan temannya (mengomunikasikan).
Siswa meminta maaf atas kesalahan sendiri untuk menjaga
kerukunan hidup dalam menyikapi kemajemukan saat
bekerjasama dengan temannya (mencoba).

142

Buku Guru Kelas 2 SD/MI

x
x
x
x

x
x
x
x

Siswa bertanya jawab menjelaskan akibat tidak hidup rukun
dalam kemajemukan teman (menanya).
Siswa mengamati kumpulan buku lagu dan memperhatikan
bilangan yang menunjukkan banyak buku (mengamati)
Siswa memperhatikan pola bilangan pada bilangan bilangan
halaman buku lagu (mengamati).
Siswa membuat pola deret bilangan sederhana menggunakan bilangan-bilangan yang kurang dari 100 dengan
melengkapi barisan bilangan dengan pola +10 (menalar)
Siswa memperhatikan bilangan pada gambar kubus satuan
(mengamati).
Siswa mengurutkan bilangan sampai 500 (menalar).
Guru membimbing siswa untuk mengerjakan latihan
dengan teliti.
Siswa mengerjakan soal latihan tentang mengurutkan
benda dari yang terbesar sampai terkecil

PENGAYAAN
x

x
x
x

Siswa ditugaskan guru mengerjakan soal tambahan tentang membandingkan banyak benda
dan mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar dan terbesar ke yang terkecil.
Siswa membuat beberapa syair lagu dengan irama yang bervariasi.
Siswa diberi latihan lanjutan tentang akibat tidak hidup rukun di rumah, di sekolah dan di
masyarakat.
Siswa diberi latihan lanjutan tentang keberagaman teman-teman sekelas berdasarkan citacita mereka.

REMEDIAL
x

x
x
x

Siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tentang membandingkan banyak
benda dan mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar diberikan bimbingan oleh
guru sehingga siswa mampu memahami konsep membandingkan dan mengurutkan
bilangan.
Guru memberikan bimbingan kembali kepada siswa yang belum mampu membuat syair
lagu sendiri.
Guru mengulang konsep tentang akibat tidak hidup rukun dalam kemajemukan teman.
Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu menyebutkan keberagaman
teman-teman sekelas berdasarkan cita-cita mereka.

PENILAIAN
1. Penilaian Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.
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2. Penilaian Pengetahuan
a. Menjodohkan gambar wajah anak dengan cita-cita mereka.
Tes tertulis: skor
Banyak soal: 6 buah
.XQFLMDZDEDQ
'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

b. Membandingkan huruf syair lagu sendiri dengan huruf syair lagu teman
Tes tertulis: skor
.XQFLMDZDEDQ
'LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD

c. Melengkapi baris bilangan dengan pola +10
Tes tertulis : skor
Banyak soal : 5
.XQFLMDZDEDQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Mengurutkan banyak kubus satuan
Tes tertulis: skor
.XQFLMDZDEDQ


e. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil
Tes tertulis: skor
Banyak soal: 2 buah
.XQFLMDZDEDQ
 
 
 

3. Penilaian Keterampilan
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Membuat Syair Lagu tentang Cita-Cita
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kesesuaian
syair lagu
dengan
irama
yang akan
dinyanyikan.

Syair lagu
sangat sesuai
dengan irama
yang akan
dinyanyikan.

Syair lagu
sesuai dengan
irama yang akan
dinyanyikan.

Syair lagu
kurang sesuai
dengan irama
yang akan
dinyanyikan.

Syair lagu tidak
sesuai dengan
irama yang akan
dinyanyikan.

2.

Pilihan kata
pada syair
lagu

Sangat mampu
memilih katakata yang indah,
bervariasi, dan
tepat.

Mampu memilih
kata-kata
yang indah,
bervariasi, dan
tepat.

Kurang mampu
memilih katakata yang indah,
bervariasi, dan
dan tepat.

Tidak mampu
sama sekali
memilih katakata yang indah,
bervariasi, dan
tepat.
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Rubrik Menyanyi Lagu tentang Cita-Cita
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan
Lagu

Konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat
walaupun telah
dibimbing guru

Menyanyi
dengan nada
yang tidak tepat
walaupun telah
dibimbing guru

2.

Kemampuan
saat
bernyanyi.

Sangat mampu
bernyanyi
dengan vokal
yang baik dan
volume suara
yang jelas

Mampu
bernyanyi
dengan vokal
yang baik dan
volume suara
yang jelas

Kurang mampu
bernyanyi
dengan vokal
yang baik dan
volume suara
yang jelas

Tidak mampu
sama sekali
bernyanyi
dengan vokal
yang baik dan
volume suara
yang jelas

Rubrik Menunjukkan Perilaku Mau Berinteraksi Dengan Beragam Teman
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1

Sikap mau bermain dengan siapa
saja (tidak memilih-milih teman)

2

Sikap menghargai teman.

3

Tidak membeda-bedakan teman

4

Sikap menerima dengan senang hati
kelebihan dan kekurangan teman

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Menunjukkan Perilaku Mau Berinteraksi Dengan Beragam
Teman
No.

Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

dan seterusnya

Kriteria 1

Kriteria 2

Kriteria 3

Kriteria 4

T

T

T

T

BT

BT

BT

Subtema 3: Hidup Rukun di Sekolah

BT

145

Rubrik Memperagakan Ucapan Permohonan Maaf
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

Mimik wajah
dan gerak tubuh
tidak sesuai
dengan dialog

Monoton, tanpa
ekspresi.

1.

Ekpresi

Mimik wajah
dan gerak tubuh
sesuai dengan
dialog secara
konsisten

2.

Lafal

Dialog dilafalkan Ada 1-2
dengan tepat
kata yang
dan jelas
kurang tepat
pelafalannya

Lebih dari 2 kata Hampir seluruh
belum tepat
kata belum tepat
pelafalannya
pelafalannya

3.

Intonasi

Intonasi sesuai
Intonasi sesuai
dengan dialog
dengan dialog
secara konsisten namun kurang
konsisten

Intonasi tidak
sesuai dengan
dialog

Tanpa intonasi

4.

Volume
Suara

Volume suara
keras dan jelas

Volume suara
kurang jelas

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan dialog
namun kurang
konsisten

Volume suara
jelas

Rubrik Membuat Pola Deret Bilangan Sederhana Dari Yang Terkecil Hingga
Terbesar
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Ketepatan
jawaban
dengan
perintah soal

Terlihat 4
jawaban yang
tepat dengan
perintah soal

Terlihat 3
jawaban yang
tepat dengan
perintah soal

Terlihat 2
jawaban yang
tepat dengan
perintah soal

Terlihat 1
jawaban yang
tepat dengan
perintah soal

2.

Keruntutan
pola deret
dari yang
terkecil
hingga
terbesar

Terlihat 2
jawaban runtut
dari yang
terkecil hingga
terbesar

Terlihat 1
jawaban runtut
dari yang
terkecil hingga
terbesar

Terlihat
setengah
jawaban runtut
dari yang
terkecil hingga
terbesar

Tidaka ada
terlihat jawaban
runtut dari yang
terkecil hingga
terbesar

3.

Kerapian dan
kebersihan
hasil yang
dibuat

Keseluruhan
hasil yang
dibuat tampak
bersih dan rapi.

Sebahagian
besar hasil yang
dibuat tampak
bersih dan rapi.

Sebahagian
kecil hasil yang
dibuat tampak
bersih dan rapi.

Hasil yang
dibuat tampak
tidak bersih dan
tidak rapi.
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Refleksi Guru
1. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. 2. Siswa mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang Bapak/Ibu lakukan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran yang Bapak/Ibu
lakukan lebih efektif?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEMBAR EVALUASI
1. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita!

2. Tuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar pada soal nomor 1.
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3. Urutkan dari yang paling banyak!

a.

b.

c.

4. Tentukan bilangan yang hilang!
67
…
87
97
5. Udin berada di sebuah gambar garis bilangan dengan beberapa temannya.
Dia berada di tempat keempat dari kiri dan kedua dari kanan.
Ada berapa anak yang berdiri pada garis bilangan tersebut?

KUNCI JAWABAN
1. Gambar b, gambar a, gambar d, gambar c
2. Gambar a = Beni tidak membawa pensil. Beni melihat Udin membawa lebih dari satu pensil
Gambar b = Beni dan Udin duduk berdampingan. Setiap siswa mengeluarkan alat tulis
Gambar c = Beni dan Udin duduk berdampingan sedang menulis dengan tenang.
Gambar d = Udin meminjamkan pensilnya kepada Beni
3. 352, 243, 234
4. 77
5. 5 orang
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Subtema 4:

Hidup Rukun di Masyarakat
Pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2

1.1.

2.2

Menghargai tubuh
dengan seluruh
perangkat gerak dan
kemampuannya sebagai
anugerah Tuhan.
Bertanggung jawab
terhadap keselamatan
diri sendiri, orang lain,
dan lingkungan sekitar,
serta dalam penggunaan
sarana dan prasarana
pembelajaran.

Matematika
1.1

2.1

Menerima dan
menjalankan ajaran
agama yang dianutnya.
Menunjukkan sikap
cermat dan teliti, jujur,
tertib dan mengikuti
aturan, peduli, disiplin
waktu serta tidak
mudah menyerah dalam
mengerjakan tugas.

id u

Subtema
4

H

SBDP
1.1

2.2

n di M

Menikmati keindahan
alam dan karya seni
sebagai salah satu
tanda-tanda kekuasaan
Tuhan.
Menunjukkan rasa ingin
tahu untuk mengenal
alam di lingkungan
sekitar sebagai sumber
ide dalam berkarya seni.

PPKn

y a ra k a

2.5

Menerima anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
berupa bahasa Indonesia
yang dikenal sebagai
bahasa persatuan dan
sarana belajar di tengah
keberagaman bahasa
daerah.
Memiliki perilaku
santun dan jujur dalam
percakapan tentang
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia dan/
atau bahasa daerah.

ku

as

1.1

p Ru

Bahasa Indonesia

t

PJOK

1.2

2.1

Menerima kebersamaan
dalam keberagaman
sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah dan
sekolah.
Menunjukkan perilaku
toleransi, kasih sayang,
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, dan
guru sebagai perwujudan
moral Pancasila.

Subtema 4: Hidup Rukun di Masyarakat

149

Subtema 4:

Hidup Rukun di Masyarakat
Pemetaan Kompetensi Dasar 3 dan 4

Bahasa Indonesia
3.5

PJOK
3.6

4.5

n di M

H

Subtema
4

y a ra k a

id u

ku

as

p Ru

4.6

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

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi kosakata
bahasa daerah untuk
membantu pemahaman.
Menggunakan
teks permintaan
maaf tentang sikap
hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman secara
mandiri dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

t

SBDP
3.1

3.2

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
Dienes (kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100.

PPKn
3.4

4.4
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Memahami arti bersatu
dalam keberagaman di
rumah dan sekolah.
Bermain peran
tentang bersatu dalam
keberagaman di
lingkungan rumah dan
sekolah.
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4.1

4.8

Mengenal bahan dan alat
serta tekniknya dalam
membuat karya seni
rupa.
Mengenal pola irama
lagu bertanda birama
tiga, pola bervariasi, dan
pola irama rata dengan
alat musik ritmis.
Menggambar ekspresi
dengan mengolah garis,
warna, bentuk, dan
tekstur berdasarkan
hasil pengamatan di
lingkungan sekitar.
Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Subtema 4: Hidup Rukun di Masyarakat
Kemampuan yang
Dikembangkan

Kegiatan Pembelajaran
1. Membaca lancar teks permintaan maaf untuk menjaga
sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman.
2. Membilang loncat.
3. Mengurutkan bilangan sampai 500.
4. Berperilaku rukun dengan setiap teman di sekitar rumah
yang berbeda jenis kelamin, kegemaran, dan sifat
(karakter).
5. Menggambar bermacam-macam garis.
6. Menggambar ekspresi dengan mengolah garis.
7. Mewarnai gambar ekspresi.
8. Megidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya
seni rupa.

Sikap:

1. Membedakan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun
dalam kemajemukan teman.
2. Menulis kesimpulan isi teks permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman yang
telah dibaca.
3. Bergerak bebas mengikuti irama (ketukan) tanpa iringan
musik.
4. Melangkah ke berbagai arah sesuai irama.
5. Mengurutkan bilangan sampai 500.
6. Mengamati dan menyebutkan pola-pola bilangan
sederhana menggunakan bilangan kurang dari 100.

Sikap:

1. Menyanyikan lagu anak-anak dengan pola irama yang
bervariasi.
2. Menceritakan isi lagu anak-anak.
3. Menunjukkan pola irama bervariasi pada alat musik
ritmis.
4. Mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
5. Membilang loncat.
6. Menentukan dan menggambar pola-pola bilangan
sederhana dengan menggunakan bilangan kurang dari
100.

Sikap:

1. Menjelaskan makna hidup rukun dalam kemajemukan
teman.
2. Menemukan peran permintaan maaf untuk menjaga
sikap hidup rukun dalam kemajemukan.
3. Menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman.
4. Berperilaku rukun dengan setiap teman di sekitar
rumah.
5. Mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya
seni rupa.
6. Menggambar ekspresi dengan mengolah bentuk dan
tekstur.

Sikap:

 Teliti, percaya diri, dan
santun.

Pengetahuan:

 Mengurutkan bilangan.

Keterampilan:

 Membaca lancar teks
“Membuang Sampah di
Tempat Sampah”.
 Menggambar ekspresi dengan
mengolah garis.

 Teliti, percaya diri, dan
santun.

Pengetahuan:

 Sikap rukun dan kerja sama.

Keterampilan:

 Membaca teks percakapan.
 Menulis kembali teks
percakapan dalam bentuk
cerita.
 Bermain gerakan lokomotor
dan non-lokomotor.

 Teliti, percaya diri, dan
santun.

Pengetahuan:

 Membilang loncat.

Keterampilan:

 Menyanyikan lagu “Kita Kerja
Sama-Sama”.
 Menulis isi lagu.
 Bermain peran.

 Teliti, percaya diri, dan
santun.

Pengetahuan:

 Kemampuan siswa
mengajukan pertanyaan.

Keterampilan:

 Menulis cerita tentang
kegiatan orang lain.
 Menempel potonganpotongan gambar.
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RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN
Subtema 4: Hidup Rukun di Masyarakat
Kegiatan Pembelajaran

152

Kemampuan yang
Dikembangkan

1. Mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak dasar
lokomotor.
2. Mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak dasar
non-lokomotor.
3. Bergerak bebas mengikuti irama (ketukan).
4. Mengayunkan lengan ke berbagai arah sesuai irama.
5. Menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kemajemukan
teman.
6. Menerapkan permintaan maaf demi menjaga kerukunan
hidup.
7. Menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman di
sekitar rumah.
8. Berperilaku rukun dengan setiap teman di sekitar
rumah.

Sikap:

1. Menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman di
sekitar rumah.
2. Menerapkan permintaan maaf demi menjaga kerukunan
hidup.
3. Menjelaskan akibat tidak hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4. Berperilaku rukun dengan setiap teman di sekitar
rumah.
5. Menunjukkan pola irama lagu bertanda birama tiga pada
alat musik ritmis.
6. Memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama
tiga.
7. Membilang loncat.
8. Menentukan dan menggambar pola-pola bilangan
sederhana dengan menggunakan bilangan kurang dari
100.

Sikap:

Buku Guru Kelas 2 SD/MI

 Teliti, percaya diri, dan
santun.

Pengetahuan:

 Kemampuan menjawab
pertanyaan tentang
permintaan maaf.

Keterampilan:

 Membaca lancar.
 Menulis pengalaman.
 Pola gerak dasar lokomotor
dan non-lokomotor.

 Teliti, Percaya Diri, dan
Santun.

Pengetahuan:

 Kemampuan mengajukan
pertanyaan.
 Membilang loncat.

Keterampilan:

 Menyanyikan lagu anak-anak.
 Bercerita tentang isi lagu.

Pemetaan Indikator Pembelajaran
Bahasa Indonesia
3.5

PPKn
3.4

4.4

Memahami arti bersatu
dalam keberagaman di
rumah dan sekolah.
Bermain peran
tentang bersatu dalam
keberagaman di
lingkungan rumah dan
sekolah.

4.5

Indikator
3.4.6 Menyebutkan bentukbentuk kegiatan
bersama teman di
sekitar rumah dalam
keragaman kegemaran/
hobi.
4.4.13 Berperilaku rukun
dengan setiap teman
di sekitar rumah yang
berbeda jenis kelamin,
kegemaran, dan sifat/
karakter.

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun
dalam kemajemukan
keluarga dan teman
secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.

Indikator
3.5.7 Mengidentifikasi contoh
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4.5.4 Membaca teks pemintaan
maaf untuk menjaga
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.

SBDP
3.1

4.1

Mengenal bahan dan alat
serta tekniknya dalam
membuat karya seni
rupa.
Menggambar ekspresi
dengan mengolah garis,
warna, bentuk, dan
tekstur berdasarkan
hasil pengamatan di
lingkungan sekitar.

Indikator
3.1.1 Megidentifikasi bahanbahan dalam membuat
karya seni rupa.
4.1.1 Menggambar bermacammacam garis.
4.1.2 Menggambar ekspresi
dengan mengolah garis.
4.1.3 Mewarnai gambar
ekspresi.

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
Dienes (kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100.

Indikator
3.1.7 Mengurutkan bilangan
sampai 500.
3.1.8 Membilang loncat.
4.1.1 Menentukan pola-pola
bilangan sederhana
dengan menggunakan
bilangan kurang dari 100.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mendengarkan bacaan “Membuang Sampah di
Tempat Sampah”, siswa mengenal kalimat permintaan maaf
untuk menjaga sikap hidup rukun dalam kemajemukan
teman dengan percaya diri.
2. Dengan membaca teks bacaan “Membuang Sampah di
Tempat Sampah”, siswa dapat mengidentifikasi contoh
sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan
teliti.
3. Dengan memperhatikan gambar pembagian kelompok
gotong royong, siswa dapat membilang loncat dengan teliti.
4. Dengan mengamati angka yang terdapat dalam gambar
pembagian kelompok gotong royong, siswa dapat
mengurutkan bilangan sampai 500 dengan teliti.
5. Dengan mengamati barisan bilangan, siswa dapat
menentukan pola-pola bilangan sederhana dengan
menggunakan bilangan kurang dari 100 dengan teliti.
6. Dengan mengurutkan gambar acak, siswa dapat berperilaku
rukun dengan setiap teman di sekitar rumah yang berbeda
jenis kelamin, kegemaran, dan sifat (karakter) dengan
santun.
7. Dengan menggunakan alat tulis, siswa dapat menggambar
bermacam-macam garis dengan teliti.
8. Dengan menggambar bermacam-macam garis, siswa dapat
menggambar ekspresi dengan mengolah garis secara teliti.
9. Dengan menulis cerita tentang pengalaman, siswa dapat
menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman di
sekitar rumah dalam keragaman kegemaran/hobi dengan
santun.
10. Dengan menggambar ekspresi berdasarkan olahan garis,
siswa dapat mewarnai gambar ekspresi dengan teliti.
11. Dengan mengamati gambar ekspresi, siswa dapat
mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya seni
rupa dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran

x
x
x
x
x
x

Gambar lingkungan perumahan yang kotor.
Teks bacaan “Membuang Sampah di Tempat Sampah”.
Gambar pembagian kelompok gotong royong.
Gambar acak.
Alat tulis.
Buku gambar.
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Kegiatan Pembelajaran

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati gambar
lingkungan perumahan yang kotor dengan teliti
(mengamati).
Siswa mengamati gambar lingkungan perumahan yang
kotor (mengamati).
Siswa mengamati gambar warga yang bergotong royong
membersihkan lingkungan (mengamati).
Siswa menanya tentang gambar lingkungan perumahan
yang kotor (menanya).
Siswa menanya tentang gambar warga yang bergotong
royong membersihkan lingkungan (menanya).
Siswa menceritakan tentang gambar lingkungan perumahan
yang kotor (mengomunikasikan).
Siswa boleh menggunakan bahasa daerahnya.

Guru membimbing siswa untuk mendengarkan teks
“Membuang Sampah di Tempat Sampah” yang dibacakan
guru dengan percaya diri (mencoba).
Siswa mendengarkan guru membacakan teks “Membuang
Sampah di Tempat Sampah” (mencoba).
Siswa membaca lancar teks “Membuang Sampah di Tempat
Sampah” (mencoba).
Siswa membuat kalimat permohonan maaf sesuai teks
bacaan “Membuang Sampah di Tempat Sampah” (mencoba).
Siswa mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman (menalar).

Siswa memperhatikan gambar berangka pembagian
kelompok gotong royong (mengamati).
Siswa memperhatikan angka yang ada pada gambar
(mengamati).
Siswa menyebutkan angka yang ada pada gambar secara
berurutan yaitu bilangan loncat 2 (menalar).
Siswa mengerjakan latihan dengan mengisi bilangan
yang hilang dari urutan yang sudah ditentukan pada garis
bilangan (mencoba).
Siswa mengurutkan bilangan sampai 500 (menalar).
Siswa mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai
yang terkecil (menalar).
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x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Siswa memperhatikan garis bilangan yang terdapat pada
Buku Siswa (mengamati).
Siswa menentukan bilangan loncat (menalar).
Siswa menuliskan bilangan yang hilang (mencoba).
Siswa menentukan pola bilangan pada baris bilangan
(menalar).
Siswa memperhatikan gambar (mengamati).
Siswa membaca teks percakapan sederhana pada
keterangan gambar (mencoba).
Siswa mengurutkan gambar (menalar).
Siswa berperilaku rukun dengan setiap teman di sekitar
rumah yang berbeda jenis kelamin, kegemaran, dan sifat/
karakter (mencoba).

Guru membimbing siswa untuk bercerita di depan kelas
dengan bahasa yang santun.
Siswa mengingat pengalaman yang pernah dialami
(mengamati).
Siswa membaca pertanyaan yang bisa memandu bercerita
dengan urut (mencoba).
Siswa menjawab pertanyaan yang bisa memandu bercerita
dengan urut (menalar).
&RQWRKFHULWD
0HPEXDQJ6DPSDKGL7HPSDW6DPSDK
5XPDK8GLQEHUVLKGDQUDSL
6HWLDSUXDQJDQGLVDSXVHWLDSKDUL
%HKLWXMXJDKDODPDQOXDUQ\D
'LGDODPGDQGLOXDUUXPDKWLGDNDGDVDPSDKEHUVHUDNDQ
8GLQPHPEXDQJVDPSDKGLWHPSDWVDPSDK
6HEDOLNQ\DUXPDK%DGXNRWRUGDQWLGDNUDSL
6DPSDKEHUVHUDNDQGLPDQDPDQD
*RWGLGHSDQUXPDK%DGXSHQXKGHQJDQVDPSDK

x
x

Siswa menulis cerita yang dibuatnya (mencoba).
Siswa bercerita di depan kelas (mengomunikasikan).

x

Guru membimbing siswa untuk menggambar ekspresi
dengan mengolah garis dengan percaya diri.
Siswa mempersiapkan alat tulis dan buku gambar
(mencoba).
Siswa menggambar bermacam-macam garis (mencoba).

x
x
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x
x
x
x
x
x

Siswa menggambar ekspresi dengan mengolah garis
(mencoba).
Siswa mewarnai gambar ekspresi (mencoba).
Siswa mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat
karya seni rupa (menalar).
Siswa bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami
(menanya dan menalar).
Guru memberikan penghargaan terhadap prestasi belajar
siswa, misalnya dengan penghargaan secara verbal.
Siswa diarahkan menyimpulkan pelajaran (mengomunikasikan).

PENGAYAAN
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ

Jika siswa sudah bisa membaca lancar dengan baik, maka guru dapat memberikan
penugasan dalam membaca lancar yang lain.
Jika siswa sudah bisa menggambar kreasi dengan baik, maka guru dapat memberikan
penugasan dalam menggambar kreasi yang lebih intensif dalam bentuk yang lain.
Jika siswa sudah bisa membilang loncat, maka guru dapat memberikan latihan lanjutan
berupa bentuk soal lain.
Jika siswa sudah bisa menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman di sekitar
rumah dalam keragaman kegemaran/hobi, maka guru dapat memberikan penugasan
lanjutan berupa memilih salah satu bentuk kegiatan dan membuat ceritanya.

REMEDIAL
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ

Jika siswa masih kesulitan untuk membaca lancar, maka guru dapat memberikan latihan
terbimbing dan penugasan latihan berkelompok di rumah.
Jika siswa masih kesulitan untuk menggambar kreasi, maka guru dapat memberikan
bimbingan dalam menggambar kreasi yang lebih intensif.
Jika siswa masih kesulitan untuk membilang loncat, maka guru dapat membimbing siswa
dalam membilang loncat dengan tepat.
Jika siswa masih kesulitan untuk menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman di
sekitar rumah dalam keragaman kegemaran/hobi, maka guru dapat memberikan latihan
terbimbing dalam membuat cerita tentang memilih salah satu bentuk kegiatan bersama
teman dengan mengarahkan pemikiran siswa.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

Subtema 4: Hidup Rukun di Masyarakat

157

2. Penilaian Pengetahuan
Instrumen penilaian: tes tertulis (isian)
Tes Tertulis: Skor
1. Menentukan bilangan loncat.
2. Menulis bilangan yang hilang.
3. Menentukan pola deret bilangan .
Banyak Soal:
1. 2 soal
2. 2 soal
3. 2 soal
.XQFL-DZDEDQ
0HQHQWXNDQ
ELODQJDQORQFDW

6RDO

0HQXOLVELODQJDQ
\DQJKLODQJ




-DZDEDQ




0HQHQWXNDQSROD
ELODQJDQ



1. Penilaian Keterampilan
a. Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca Lancar
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
membaca
teks

Mampu
Mampu
membaca lancar membaca lancar
keseluruhan teks sebagian besar
teks

Mampu
membaca lancar
sebagian kecil
teks

Belum mampu
membaca lancar
teks

2.

Pemahaman
isi teks

Mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

Mampu
menjawab
sebagian kecil
pertanyaan yang
diajukan

Belum mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

Mampu
menjawab
sebagian besar
pertanyaan yang
diajukan

b. Penilaian: Pengamatan

Penilaian Menggambar Ekspresi dengan Mengolah Garis
No.

158

Kriteria

1.

Kemampuan menggambar
bermacam-macam garis

2.

Kemampuan mengolah garis

3.

Mewarnai gambar ekspresi
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Terlihat (9)

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Menggambar Ekspresi dengan Mengolah Garis
Kriteria 1
No.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Kriteria 3

Belum
Belum
Belum
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

Nama Siswa

1.

Kriteria 2

c. Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Kemampuan Membuat Cerita tentang Kegiatan Bersama
Teman di sekitar Rumah dalam Keragaman Kegemaran
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
membuat
cerita

Mampu
membuat
cerita berkaitan
dengan kegiatan
bersama teman
di sekitar
rumah dalam
keragaman
kegemaran

Mampu
sebagian besar
membuat
cerita berkaitan
dengan kegiatan
bersama teman
di sekitar
rumah dalam
keragaman
kegemaran

Mampu
Belum mampu
sebagian kecil
membuat cerita
membuat
cerita berkaitan
dengan kegiatan
bersama teman
di sekitar
rumah dalam
keragaman
kegemaran

2.

Kesesuaian
panduan
membuat
cerita
dengan isi
cerita

Mampu
membuat cerita
sesuai dengan
panduan

Mampu
sebagian besar
membuat cerita
sesuai dengan
panduan

Mampu
sebagian kecil
membuat cerita
sesuai dengan
panduan

Belum mampu
membuat cerita
sesuai dengan
isi cerita
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Pemetaan Indikator Pembelajaran
PPKn
3.4

4.4

Memahami arti bersatu dalam
keberagaman di rumah dan di
sekolah.
Bermain peran tentang
bersatu dalam keberagaman
di lingkungan rumah dan di
sekolah.

Indikator

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

3.4.7 Menyebutkan bentuk-bentuk
kegiatan bersama temanteman di sekitar rumah, baik
perempuan maupun laki-laki.
4.4.13 Berperilaku rukun dengan
setiap teman di sekitar
rumah yang berbeda jenis
kelamin, kegemaran, citacita, dan sifat.

PJOK
3.6

4.6

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

Indikator
3.6.1 Mengidentifikasi penggunaan
variasi pola gerak dasar
lokomotor sesuai irama
(ketukan) tanpa iringan musik
dalam aktivitas gerak ritmis.
3.6.3 Mengidentifikasi penggunaan
variasi pola gerak dasar
non-lokomotor sesuai irama
(ketukan) tanpa iringan musik
dalam aktivitas gerak ritmis.
4.6.1 Bergerak bebas mengikuti
irama (ketukan) tanpa iringan
musik.
4.6.2 Melangkah ke berbagai arah
sesuai irama.
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Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.8 Membedakan contoh sikap
hidup rukun dan tidak rukun
dalam kemajemukan teman.
4.5.5 Menyimpulkan isi teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman yang
telah dibaca.

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok dienes
(kubus satuan)
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari 100

Indikator
3.1.7 Mengurutkan bilangan sampai
500.
4.1.1 Mengamati dan menyebutkan
pola-pola bilangan sederhana
menggunakan bilangan
kurang dari 100.

Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membedakan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun dalam
kemajemukan teman dengan teliti.
2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat berperilaku
rukun dengan setiap teman di sekitar rumah yang berbeda
jenis kelamin, kegemaran, cita-cita, dan sifat dengan santun.
3. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat menulis
kesimpulan isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan teman yang telah dibaca
dengan percaya diri.
4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan
bentuk-bentuk kegiatan bersama teman-teman di sekitar
rumah, baik perempuan maupun laki-laki dengan santun.
5. Dengan melakukan permainan, siswa dapat mengidentifikasi
penggunaan variasi pola gerak dasar lokomotor sesuai
irama (ketukan) tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak
ritmis dengan teliti.
6. Dengan melakukan permainan, siswa dapat mengidentifikasi
penggunaan variasi pola gerak dasar non-lokomotor sesuai
irama (ketukan) tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak
ritmis dengan teliti.
7. Dengan melakukan permainan, siswa dapat bergerak bebas
mengikuti irama (ketukan) tanpa iringan musik dengan
percaya diri.
8. Dengan mengamati bimbingan gerakan guru, siswa dapat
melangkah ke berbagai arah sesuai irama dengan percaya
diri.
9. Dengan memperhatikan buku siswa, siswa dapat
mengurutkan bilangan sampai 500 dengan teliti.
10. Dengan mengurutkan bilangan, siswa dapat mengamati dan
menyebutkan pola-pola bilangan sederhana menggunakan
bilangan kurang dari 100 dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran
x
x

Teks percakapan Udin, Badu, Edo, dan Pak RT.
Gambar gerakan.
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Kegiatan Pembelajaran

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati teks percakapan
dengan teliti (mengamati).
Siswa mengamati teks percakapan (mengamati).
Siswa menanya tentang teks percakapan (menanya).
Siswa menanya tentang sikap hidup rukun (menanya).
Siswa menanya tentang sikap hidup tidak rukun (menanya).

Siswa mendapatkan peran sesuai dengan bimbingan guru.
Siswa membaca teks percakapan dengan intonasi yang
jelas (mengamati).
Guru membimbing siswa untuk menulis kembali isi teks
percakapan permintaan maaf tentang sikap hidup rukun
dalam kemajemukan teman yang telah dibaca membentuk
sebuah cerita dengan bahasa yang santun.
Siswa menjawab pertanyaan tentang isi percakapan
sebagai panduan menulis cerita (menalar).
Siswa menulis kembali isi teks percakapan permintaan maaf
tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman
yang telah dibaca membentuk sebuah cerita (menalar).

Siswa memperhatikan gambar gerakan yang akan dilakukan
(mengamati).
Siswa menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama
teman-teman di sekitar rumah, baik perempuan maupun
laki-laki (menalar).
Siswa mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak
dasar lokomotor sesuai irama (ketukan) tanpa iringan
musik dalam aktivitas gerak ritmis (menalar).
Siswa mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak
dasar non-lokomotor sesuai irama (ketukan) tanpa iringan
musik dalam aktivitas gerak ritmis (menalar).
Siswa bergerak bebas mengikuti irama (ketukan) tanpa
iringan musik (mencoba).
Siswa melangkah ke berbagai arah sesuai irama (mencoba).
Siswa memilih lagu kesukaannya (mengamati).
Siswa mendengarkan aba-aba (mengamati).
Siswa berjalan berkelompok sambil menyanyikan lagu
(mencoba).
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x
x

Siswa kelompok laki-laki berjalan di salah satu sudut
lapangan (mencoba).
Siswa kelompok perempuan berjalan di sudut yang lain
(mecoba).

Aturan Bermain
ƕ
ƕ
ƕ

ƕ
ƕ
ƕ
ƕ
ƕ
ƕ

%HQWXNDQDNODNLODNLVDWXEDULV
%HQWXNDQDNSHUHPSXDQVDWXEDULV
$QDNODNLODNLGDQDQDNSHUHPSXDQEHUMDODQ
EHUVDPDOXUXVNHGHSDQNHEHODNDQJVHVXDLLUDPD
GHQJDQWDQJDQGLSLQJJDQJ
'XDEDULVDQDN VDWXEDULVDQODNLODNLGDQVDWX
EDULVDQSHUHPSXDQ 
6DWXEDULVDQPHODQJNDKNHNDQDQ
6DWXEDULVDQPHODQJNDKNHNLUL
'XDEDULVPHPEHQWXNKXUXI³9´
6LVZDODNLODNLGDQVLVZDSHUHPSXDQEHUSDVDQJDQ
DGDSDVDQJ
0HODNXNDQNRPELQDVLJHUDNODQJNDKNDNLNHGHSDQ
NHGHSDQVDPELOPHPXWDUOHQJDQVHVXDLLUDPD

3HWXQMXN*XUX
 6LVZDGLEHQWXNPHQMDGLNHORPSRN'XDNHORPSRN
VLVZDODNLODNLGXDNHORPSRNVLVZDSHUHPSXDQ
 7HQWXNDQEDWDVDUHQDEHUPDLQEHUEHQWXNSHUVHJL6HWLDS
NHORPSRNPHQHPSDWLVHWLDSVXGXWODSDQJDQ
 -LNDSHOXLWEHUEXQ\LVLVZDEHUMDODQNHDUDKNDQDQVDPELO
PHQ\DQ\LNDQODJXGDQEHUWHSXNWDQJDQPHQXMXVXGXW
ODSDQJDQ\DQJODLQ
 -LNDVXGDKVDPSDLGLVXGXWODSDQJDQ\DQJODLQNHORP
SRNVLVZDEHUKHQWLEHUMDODQGDQEHUODUL
 -LNDSHOXLWEHUEXQ\LODJLNHORPSRNVLVZDEHUMDODQNH
DUDKVHEDOLNQ\D

x
x

Siswa menjawab pertanyaan untuk memandu bercerita.
Siswa menulis cerita tentang yang dirasakan siswa setelah
bermain jalan gembira (mengomunikasikan).

x
x

Siswa melengkapi garis bilangan (menalar).
Guru membimbing siswa untuk melakukan permainan
dengan percaya diri.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Siswa membuat barisan bilangan dimulai dari 200 sampai
bilangan sebanyak siswa (mencoba).
Siswa memegang satu kartu bilangan (mencoba).
Siswa berbaris sesuai kartu bilangan yang dipegang
(mencoba).
Siswa membuat garis bilangan berdasarkan urutan barisan
bilangan siswa (mencoba).
Siswa memberikan gambar-gambar yang menarik pada
garis bilangan tersebut (mencoba).
Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok yang terdiri
atas 3 sampai 4 siswa (mencoba).
Setiap kelompok mengambil kartu bilangan sesuai jumlah
siswa.
Setiap siswa dalam kelompok memegang satu kartu
bilangan (mencoba).
Siswa memulai membuat bilangan urut dari kartu bilangan
tersebut (mencoba).
3HWXQMXN*XUX
x 6LVZD GLELPELQJ PHQJJDPEDU JDULV ELODQJDQ VHVXDL
NUHDVLQ\D
x *DULVELODQJDQ\DQJGLEHQWXNPDVLQJPDVLQJWHUGLULDWDV
ELODQJDQ
x 3DMDQJODKJDULVELODQJDQLWXGLNHODVVHFDUDEHUVDPEXQJDQ
VHKLQJJDWHUEHQWXNVDWXJDULVELODQJDQ

3HWXQMXN*XUX
 %
 LPELQJODKVLVZDPHPEHQWXNNHORPSRNVHFDUDWHUWLE
*XUXPHPEHULNDQDEDDEDNHSDGDVHWLDSNHWXDNHORP
SRNXQWXNPHQJDPELOVHMXPODKNDUWXELODQJDQVHVXDL
MXPODKDQJJRWDNHORPSRN
 6
 LVZDGLDUDKNDQXQWXNPHQJXUXWNDQELODQJDQGHQJDQ
FDUDPHOLKDWXUXWDQELODQJDQSDGDJDULVELODQJDQ\DQJ
VXGDKGLEXDW

x

x

Guru membimbing siswa untuk menulis bilangan yang
ada dalam kelompok dengan menggunakan huruf tegak
bersambung dengan teliti.
Siswa menulis bilangan yang ada dalam kelompok dengan
menggunakan huruf tegak bersambung (mencoba).
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PENGAYAAN

x
x

x
x

Jika siswa sudah bisa membaca teks percakapan, maka guru dapat memberikan penugasan
dalam membaca teks percakapan yang lebih memperhatikan intonasi yang tepat.
Jika siswa sudah bisa menuliskan kesimpulan teks percakapan dalam bentuk cerita, maka
guru dapat memberikan latihan menulis kembali teks percakapan ke bentuk cerita dalam
bentuk teks lain.
Jika siswa sudah bisa melakukan gerakan kaki dan tangan dengan tepat, maka guru dapat
memberikan latihan menemukan gerakan kaki dan tangan dalam bentuk gerakan lain.
Jika siswa sudah bisa bermain bilangan urut, maka guru dapat membimbing siswa dalam
melakukan aturan permainan dengan lebih intensif.

REMEDIAL

x
x
x
x

Jika siswa masih kesulitan untuk membaca teks percakapan, maka guru dapat memberikan
bimbingan membaca percakapan dan penugasan latihan berkelompok di rumah.
Jika siswa masih kesulitan untuk menulis kesimpulan teks percakapan dalam bentuk cerita,
maka guru dapat memberikan bimbingan dalam penulisan cerita yang lebih intensif.
Jika siswa masih kesulitan untuk melakukan gerakan kaki dan tangan, maka guru dapat
membimbing siswa dalam melakukan gerakan kaki dan tangan lebih intensif.
Jika siswa masih kesulitan untuk bermain bilangan urut, maka guru dapat membimbing
siswa dalam melakukan aturan permainan dengan lebih intensif.

PENILAIAN
1. Penilaian Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Penilaian Pengetahuan
Instrumen penilaian: tes tertulis (uraian)
Tes Tertulis: Skor
Teks percakapan kegiatan bersama dan hidup rukun
Banyak Soal: 5 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 0
 HQ\HOHVDLNDQWXJDVOHELKFHSDWVHOHVDL
 3
 HUOX
 (
 GRGDQ%DGX
 '
 LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
 '
 LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD
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3. Penilaian Keterampilan
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
membaca
lancar teks

Mampu
Mampu
membaca
membaca
keseluruhan teks setengah atau
lebih bagian
teks

Mampu
Belum mampu
membaca
membaca teks
kurang dari
setengah bagian
teks

2.

Pemahaman
isi teks

Mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

Mampu
menjawab
kurang dari
setengah bagian
teks

Mampu
menjawab
setengah atau
lebih pertanyaan
yang diajukan

Belum mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

Rubrik Menulis Kembali Teks Percakapan ke dalam Cerita
No.
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Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan
huruf besar,
kata depan,
dan tanda
baca

Seluruh kalimat
menggunakan
huruf besar,
kata depan, dan
tanda baca yang
tepat

Kalimat
menggunakan
dua di antara
huruf besar,
kata depan, dan
tanda baca

Kalimat hanya
menggunakan
salah satu dari
huruf besar,
kata depan, dan
tanda baca

Seluruh
kalimat belum
menggunakan
huruf besar,
kata depan, dan
tanda baca yang
tepat

2.

Kelengkapan
penulisan
kata

Seluruh kalimat
menggunakan
penulisan kata
yang lengkap

Terdapat
sebagian kecil
penulisan kata
yang kurang
lengkap

Terdapat
setengah dari
teks penulisan
kata yang belum
lengkap

Sebagian
besar kalimat
menggunakan
penulisan kata
yang belum
lengkap

3.

Kesesuaian
isi teks
yang ditulis
dengan tema
hidup rukun

Seluruh isi teks
yang ditulis
sesuai judul
atau tema

Setengah
atau lebih isi
karangan sesuai
judul atau tema

Kurang dari
setengah isi
karangan sesuai
judul atau tema

Seluruh isi
karangan belum
sesuai

4.

Penggunaan
kalimat yang
efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Terdapat lebih
dari 3 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif
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Penilaian: Pengamatan

Variasi Pola Gerak Dasar Lokomotor dan Non-lokomotor Sesuai Irama (Ketukan)
Tanpa Iringan Musik dalam Aktivitas Gerak Ritmis
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Keterampilan koordinasi kaki dan
tangan dalam melakukan gerakan
lokomotor

2.

Keseimbangan posisi badan dalam
meniru gerakan lokomotor

3.

Ketaatan pada aturan melakukan
gerakan lokomotor

4.

Keterampilan koordinasi kaki dan
tangan dalam melakukan gerakan
non-lokomotor

5.

Keseimbangan posisi badan dalam
melakukan gerakan non-lokomotor

6.

Ketaatan pada aturan melakukan
gerakan non-lokomotor

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Melakukan Berbagai Gerakan Lokomotor dan Non-lokomotor
No.

Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Kriteria 1
T

BT

Kriteria 2
T

Kriteria 3

BT

T

BT

Kriteria 4
T

BT

Kriteria 5
T

Kriteria 6

BT

T

BT

Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Kemampuan Bermain Bilangan Urut
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1

Kemampuan
mengurutkan bilangan
urut

Mampu
mengurutkan
bilangan
urut secara
keseluruhan

Mampu
mengurutkan
sebagian besar
bilangan urut

Mampu
mengurutkan
sebagian kecil
bilangan urut

Belum mampu
mengurutkan
bilangan

2

Kemampuan
mengikuti
aturan
permainan

Mampu
mengikuti
aturan
permainan
sampai selesai

Mampu
mengikuti
aturan
permainan
hampir sampai
selesai

Mampu
mengikuti
aturan
permainan
sebagian kecil
sampai selesai

Belum mampu
mengikuti
aturan
permainan
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Pemetaan Indikator Pembelajaran
SBDP
3.2

4.8

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi, dan pola irama rata
dengan alat musik ritmis.
Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

Indikator
3.2.3 Menunjukkan pola irama
bervariasi pada alat musik
ritmis.
3.2.4 Menjelaskan pola irama
bervariasi dengan
menggunakan alat musik
ritmis.
4.5.1 Menceritakan isi lagu anakanak.
4.5.2 Menyanyikan lagu anak-anak
dengan pola irama yang
bervariasi.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Matematika
3.1

4.1

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok Dienes
(kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang dari
100.

Indikator
3.1.8 Membilang loncat.
4.1.2 Menentukan pola-pola
bilangan sederhana dengan
menggunakan bilangan
kurang dari 100.
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Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.9 Mengelompokkan contoh
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4.5.7 Menemukan peran
permintaan maaf terhadap
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman.

Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan teks lagu “Kita Kerja Sama-Sama”, siswa dapat
menyanyikan lagu anak-anak dengan pola irama yang bervariasi dengan percaya diri.
2. Dengan mengamati teks lagu “Kita Kerja Sama-Sama”,
siswa dapat menceritakan isi lagu anak-anak dengan percaya diri.
3. Dengan penjelasan yang diberikan guru, siswa dapat menunjukkan pola irama bervariasi pada alat musik ritmis
dengan percaya diri.
4. Dengan mengetahui pola irama bervariasi pada alat musik
ritmis, siswa dapat menjelaskan pola irama bervariasi dengan menggunakan alat musik ritmis dengan santun.
5. Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan teliti.
6. Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menemukan
peran permintaan maaf terhadap sikap hidup rukun dalam
kemajemukan teman dengan santun.
7. Dengan menggunakan gambar berangka, siswa dapat
membilang loncat dengan teliti.
8. Dengan melakukan latihan, siswa dapat menentukan polapola bilangan sederhana dengan menggunakan bilangan
kurang dari 100 dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran
x
x

Teks lagu “Kita Kerja Sama-Sama”.
Gambar tentang sikap hidup rukun.

Kegiatan Pembelajaran

x
x
x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati teks lagu “Kita
Kerja Sama-Sama” dengan teliti (mengamati).
Siswa mengamati teks lagu “Kita Kerja Sama-Sama”
(mengamati).
Siswa menanya tentang isi teks lagu “Kita Kerja SamaSama” (menanya).
Siswa menanya tentang irama teks lagu “Kita Kerja SamaSama” (menanya).
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x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Guru membimbing siswa untuk menyanyikan lagu “Kita
Kerja Sama-Sama” dengan pola irama yang bervariasi
dengan percaya diri (mencoba).
Siswa menyanyikan lagu “Kita Kerja Sama-Sama” dengan
pola irama yang bervariasi (mencoba).
Siswa bertepuk tangan sambil bernyanyi (mencoba).
Siswa menulis isi lagu “Kita Kerja Sama-Sama” (mencoba).
Guru membimbing siswa untuk menulis isi yang terdapat
dalam lagu “Kita Kerja Sama-Sama” dengan bahasa yang
santun.
Siswa menulis isi yang terdapat dalam lagu “Kita Kerja
Sama-Sama” (menalar).
Siswa mengingat lagu kesukaannya.
Siswa mencobakan bertepuk tangan mengikuti irama lagu
kesukaannya (mencoba).
Siswa menjelaskan pola irama bervariasi dengan menggunakan alat musik ritmis (menalar).
Siswa menentukan ketukan birama lagu kesukaannya
(menalar).
Siswa membuat lagu yang iramanya sesuai dengan lagu
kesukaannya (menalar).
Siswa membuat lagu tentang hidup rukun (mencoba).
Siswa menyamakan jumlah suku kata yang akan dibuat
dengan suku kata lagu yang ia sukai (menalar).

Siswa mengamati empat gambar kegiatan Badu membuang
sampah sembarangan (mengamati).
Siswa menentukan gambar yang menunjukkan sikap hidup
rukun di masyarakat (menalar).
Siswa menuliskan kalimat yang akan disampaikan oleh
Badu (mencoba).
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x

Siswa menuliskan saran untuk warga kompleks lakukan
(mencoba).

x

Guru membimbing siswa untuk bermain peran tentang isi
gambar dengan percaya diri.
Siswa mengamati gambar kegiatan Badu membuang
sampah (mengamati).
Siswa memilih gambar yang menunjukkan sikap hidup
rukun di masyarakat (mencoba).
Siswa membuat teks percakapan sesuai dengan gambar
(mencoba).
Siswa bermain peran tentang isi gambar (mengomunikasikan).
Siswa selesai bermain peran.

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Siswa mengamati gambar rumah berangka yang berarti
nomor rumah (mengamati).
Siswa membilang loncat (menalar).
Siswa menentukan dan menggambar pola-pola bilangan
sederhana dengan menggunakan bilangan kurang dari 100
(menalar dan mencoba).
Siswa bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami
(menanya dan menalar).
Guru memberikan penghargaan terhadap prestasi belajar
siswa, misalnya dengan penghargaan secara verbal.
Siswa diarahkan menyimpulkan pelajaran (mengomunikasikan).

PENGAYAAN
x

x

x

x

Jika siswa sudah bisa menyanyikan lagu “Kita Kerja
Sama-Sama” dengan baik, maka guru dapat memberikan
penugasan dalam menyanyikan lagu “Kita Kerja SamaSama” yang lebih tepat.
Jika siswa sudah bisa menulis kembali isi lagu dalam bentuk
cerita dengan benar, maka guru dapat memberikan latihan
lanjutan menulis kembali isi lagu lain dalam bentuk cerita.
Jika siswa sudah bisa bermain peran dalam contoh sikap
hidup rukun dalam kemajemukan teman, maka guru dapat
memberikan latihan lanjutan berupa menuliskan perbedaan
sikap rukun dan tidak rukun.
Jika siswa sudah bisa membilang loncat, maka guru dapat
memberikan latihan lanjutan berupa membilang loncat
dengan angka yang lebih tinggi.
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x

x

x

x

Jika siswa masih kesulitan untuk menyanyikan lagu “Kita
Kerja Sama-Sama”, maka guru dapat memberikan latihan
nyanyi terbimbing dan penugasan latihan berkelompok di
rumah.
Jika siswa masih kesulitan untuk menulis kembali isi
lagu dalam bentuk cerita, maka guru dapat membimbing
siswa dalam mengembangkan pemikiran siswa dengan
mengingatkan kembali isi lagu.
Jika siswa masih kesulitan untuk bermain peran dalam
contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman,
maka guru dapat memberikan bimbingan yang lebih
intensif dalam bermain peran.
Jika siswa masih kesulitan untuk membilang loncat, maka
guru dapat memberikan bimbingan dalam menentukan
bilangan loncat.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

MB

Santun
SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Penilaian Pengetahuan
Instrumen penilaian: tes tertulis (isian)
Tes Tertulis: Skor
Bilangan loncat
Banyak Soal: 5 Soal
.XQFL-DZDEDQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barisan bilangan sesuai kreasi siswa.
Disesuaikan dengan jawaban siswa (misal: 20, 23, 25, 28, 30, 33)

172

Buku Guru Kelas 2 SD/MI

BT

MT

MB

SM

3. Penilaian Keterampilan
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Menyanyikan lagu “Kita Kerja Sama-Sama”
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan
Lagu

Konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat tanpa
bimbingan guru

Terkadang
kurang konsisten
menyanyi
dengan nada
yang tepat
walaupun telah
dibimbing guru

menyanyi
dengan nada
yang tidak tepat
walaupun telah
dibimbing guru

2.

Kemampuan
memainkan
alat musik
ritmis

Mampu
mengembangkan ritmik
dari pola yang
disajikan tanpa
bimbingan guru

Hanya mampu
memainkan
ritmik dari
pola yang
disajikan tanpa
bimbingan guru

kurang mampu
memainkan
ritmik dari
pola yang
disajikan tanpa
bimbingan guru

kurang mampu
memainkan
ritmik dari pola
yang disajikan
walaupun telah
dibimbing guru

Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Menulis Cerita Narasi Sederhana
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penggunaan
huruf besar,
kata depan,
dan tanda
baca

Seluruh kalimat
menggunakan
huruf besar,
kata depan, dan
tanda baca yang
tepat.

Kalimat
menggunakan
dua di antara
huruf besar,
kata depan, dan
tanda baca

Kalimat hanya
menggunakan
salah satu dari
huruf besar,
kata depan, dan
tanda baca

Seluruh
kalimat belum
menggunakan
huruf besar,
kata depan, dan
tanda baca yang
tepat.

2.

Kelengkapan
penulisan
kata

Seluruh kalimat
menggunakan
penulisan kata
yang lengkap

Terdapat
sebagian kecil
penulisan kata
yang kurang
lengkap

Terdapat
setengah dari
teks penulisan
kata yang belum
lengkap

Sebagian
besar kalimat
menggunakan
penulisan kata
yang belum
lengkap

3.

Kesesuaian
isi teks
yang ditulis
dengan isi
lagu

Seluruh isi teks
yang ditulis
sesuai isi lagu

Setengah
atau lebih isi
karangan sesuai
isi lagu

Kurang dari
setengah isi
karangan sesuai
isi lagu

Seluruh isi
karangan belum
sesuai dengan
isi lagu

4.

Penggunaan
kalimat yang
efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
efektif

Terdapat
1-2 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Terdapat lebih
dari 3 kalimat
menggunakan
kalimat yang
kurang efektif

Seluruh kalimat
menggunakan
kalimat yang
belum efektif
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Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Bermain Peran
No.

174

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1
Monoton, tanpa
ekspresi.

1.

Ekpresi

Mimik wajah
dan gerak tubuh
sesuai dengan
dialog secara
konsisten

Mimik wajah
dan gerak
tubuh sesuai
dengan dialog
namun kurang
konsisten

Mimik wajah
dan gerak tubuh
tidak sesuai
dengan dialog

2.

Lafal

Semua dialog
dilafalkan
dengan tepat
dan jelas

Ada 1-2
kata yang
kurang tepat
pelafalannya

Lebih dari 2 kata Hampir seluruh
belum tepat
kata belum tepat
pelafalannya
pelafalannya

3.

Intonasi

Intonasi sesuai
Intonasi sesuai
dengan dialog
dengan dialog
secara konsisten namun kurang
konsisten

Intonasi tidak
sesuai dengan
dialog

Tanpa intonasi

4.

Volume
Suara

Volume suara
keras dan jelas

Volume suara
kurang jelas

Suara sangat
pelan dan tidak
jelas

Buku Guru Kelas 2 SD/MI

Volume suara
jelas

Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn
3.4

4.4

Memahami arti bersatu dalam
keberagaman di rumah dan
sekolah.
Bermain peran tentang
bersatu dalam keberagaman
di lingkungan rumah dan
sekolah.

Indikator
3.4.8 Menyebutkan bentuk-bentuk
kegiatan bersama teman
di sekitar rumah dalam
keberagaman suku bangsa.
4.4.13 Berperilaku rukun dengan
setiap teman di sekitar
rumah yang berbeda jenis
kelamin, kegemaran, suku
bangsa, dan sifat.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

SBDP
3.1

4.1

Mengenal bahan dan alat
serta tekniknya dalam
membuat karya seni rupa.
Menggambar ekspresi
dengan mengolah garis,
warna, bentuk, dan
tekstur berdasarkan hasil
pengamatan di lingkungan
sekitar.

Indikator

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.10 Menjelaskan makna hidup
rukun dalam kemajemukan
teman.
4.5.6 Menemukan peran
permintaan maaf untuk
menjaga sikap hidup rukun
dalam kemajemukan.

3.1.1 Mengidentifikasi bahanbahan dalam membuat karya
seni rupa.
4.1.4 Menggambar ekspresi dengan
mengolah bentuk dan tekstur.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan makna
hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan percaya
diri.
2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat
menemukan peran permintaan maaf untuk menjaga sikap
hidup rukun dalam kemajemukan dengan teliti.
3. Dengan membaca teks kegiatan Udin dan Edo, siswa dapat
menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman di
sekitar rumah dalam keberagaman suku bangsa dengan
percaya diri.
4. Dengan bercerita, siswa dapat berperilaku rukun dengan
setiap teman di sekitar rumah yang berbeda jenis kelamin,
kegemaran, suku bangsa, dan sifat dengan percaya diri.
5. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahanbahan dalam membuat karya seni rupa dengan teliti.
6. Dengan mengamati potongan gambar, siswa dapat
menggambar ekspresi dengan mengolah bentuk dan
tekstur dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran

x
x

Gambar berbagi pola yang akan digunting.
Teks percakapan.

Kegiatan Pembelajaran

x

x
x
x
x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati gambar tiga
siswa yang sedang melakukan percakapan dengan teliti
(mengamati).
Siswa mengamati gambar tiga siswa yang sedang
melakukan percakapan (mengamati).
Siswa diarahkan membaca teks percakapan yang dilakukan
Udin, Edo, dan Badu (mengumpulkan informasi).
Siswa diarahkan menemukan bentuk permintaan maaf
pada teks percakapan (menalar).
Siswa diarahkan mengajukan pertanyaan berdasarkan teks
percakapan Udin dan Edo (menanya).
Masing-masing siswa menukarkan pertanyaannya dengan
teman di sampingnya (menalar).
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x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Siswa menjawab pertanyaan temannya sesuai pertanyaan
yang diajukan (menalar).
Masing-masing siswa menyampaikan jawaban yang telah
ditulis sesuai pertanyaan temannya (mengomunikasikan).
Siswa yang lain memberikan tanggapan terhadap jawaban
temannya (mengomunikasikan).

Guru membimbing siswa untuk menceritakan kegiatan
Udin dan Edo melalui tulisan dengan bahasa yang santun
(mencoba).
Siswa menceritakan kegiatan Udin dan Edo melalui tulisan
(mencoba).
Siswa memeriksa tulisan yang telah dibuatnya di bawah
bimbingan guru.
Masing-masing siswa membacakan tulisan yang telah
dibuatnya (mengomunikasikan).
Siswa yang lain mengomentari cerita temannya (mengomunikasikan).

Guru membimbing siswa untuk menggunting dan
menempel dengan percaya diri.
Siswa mengamati gambar pola yang harus digunting
(mengamati).
Siswa diajak menggunting gambar sesuai garis yang ada
(mencoba).
Siswa kemudian menempelkan potongan gambar yang
telah digunting (mencoba).
Tempelan disesuaikan dengan kesukaan siswa (mencoba).
Siswa menggambar ekspresi dengan mengolah bentuk dan
tekstur (mencoba).
Siswa diarahkan untuk membuat sebuah kalimat
permohonan maaf kepada temannya di bawah karya yang
telah ditulisnya (mencoba).
Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami siswa
(menanya dan menalar).
Guru memberikan penghargaan terhadap prestasi belajar
siswa, misalnya dengan penghargaan secara verbal.
Siswa
diarahkan
menyimpulkan
pelajaran
(mengomunikasikan).

PENGAYAAN
x

Guru dapat memberikan tugas berkelompok kepada siswa
untuk menemukan berbagai contoh permintaan maaf
dalam berbagai kegiatan.
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x
x

Menugaskan siswa menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama dalam keberagaman
suku bangsa di lingkungan siswa secara berkelompok.
Menggambangkan gambar ekspresi yang telah dibuat sebelumnya dengan berbagai bentuk
dan warna yang lebih menarik.

REMEDIAL

x
x
x

Guru mengulas kembali materi tentang permintaan maaf bagi siswa yang belum paham.
Guru mengulas kembali materi tentang menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama
bagi siswa yang belum paham.
Membimbing kembali membuat gambar ekspresi dengan memperhatikan bentuk dan
tekstur bagi siswa yang sulit untuk menggambarnya.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

Santun

MB

SM

BT

MT

MB

1.
2.
3.
4.
5.

2. Pengetahuan
Instrumen penilaian: tes tertulis
Tes Tertulis: Skor
Penilaian: Daftar Periksa

Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Mampu mengajukan pertanyaan

2.

Mampu menjawab pertanyaan teman

Belum Terlihat (9)

Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa
Kriteria 1
No.
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Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Tercapai
(9)
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Belum
Tercapai
(9)

Kriteria 2
Terlihat
(9)

Belum
Tercapai
(9)

SM

3. Keterampilan
Penilaian: Observasi (pengamatan)

Lembar Pengamatan Kegiatan Membuat Pertanyaan tentang Percakapan
Kegiatan Bersama Teman
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Menggunakan kata tanya yang sesuai

2.

Penggunaan tanda baca pada kalimat tanya

3.

Kesesuaian pertanyaan dengan gambar yang
diamati

4.

Menggunakan kata tanya yang bervariasi

Belum Terlihat (9)

Hasil Pengamatan Membuat Pertanyaan dari Gambar yang Diamati
Kriteria 1
No.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Kriteria 3

Belum
Belum
Belum
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

Nama Siswa

1.

Kriteria 2

Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Menulis Cerita
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kesesuaian
isi dengan
judul atau
tema

Seluruh isi cerita Setengah atau
sesuai judul
lebih isi cerita
atau tema
sesuai judul
atau tema

Kurang dari
setengah isi
cerita sesuai
judul atau tema

Seluruh isi
karangan belum
sesuai

2.

Ketepatan
ejaan

Seluruh tulisan
Setengah atau
menggunakan
lebih tulisan
ejaan yang tepat menggunakan
ejaan yang tepat

Kurang dari
setengah tulisan
menggunakan
ejaan yang tepat

Seluruh
tulisan belum
menggunakan
ejaan yang tepat
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Rubrik Penilaian Menggambar Ekspresi dengan Mengolah Bentuk dan Tekstur
No.

180

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Pementukan
pola baru

Mampu
membuat pola
baru dengan
sangat rapi

Mampu
membuat pola
baru dengan
rapi

Mampu
membuat pola
baru dengan
cukup rapi

Belum mampu
membuat pola
dengan rapi

2.

Mengolah
Bentuk dan
Tekstur

Mampu
mengolah
bentuk dan
tekstur sesuai
dengan
ketentuan yang
ditetapkan

Mampu
mengolah
bentuk gambar
dengan sedikit
tekstur

Mampu
mengolah
bentuk gambar
dengan tekstur
yang kurang

Belum mampu
mengolah
bentuk dan
tekstur gambar
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

PJOK
3.6

4.6

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

Indikator
3.6.2 Mengidentifikasi penggunaan
variasi pola gerak dasar
lokomotor sesuai irama
dengan iringan musik dalam
aktivitas gelak ritmik.
3.6.4 Mengidentifikasi penggunaan
variasi pola gerak dasar
non-lokomotor sesuai irama
(ketukan) dengan iringan
musik dalam aktivitas gerak
ritmik.
4.6.1 Bergerak bebas mengikuti
irama (ketukan)
4.6.2 Mengayunkan lengan ke
berbagai arah sesuai irama.

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup
rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan
teman secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Indikator
3.5.11 Menjelaskan manfaat hidup
rukun dalam kemajemukan.
4.5.10 Menerapkan permintaan
maaf demi menjaga
kerukunan hidup dalam
menyikapi kemajemukan.

PPKn
3.4 Memahami arti bersatu dalam
keberagaman di rumah dan
sekolah.
4.4 Bermain peran tentang
bersatu dalam keberagaman
di lingkungan rumah dan
sekolah.

Indikator
3.4.8 Menyebutkan bentuk-bentuk
kegiatan bersama teman
di sekitar rumah dalam
keberagaman suku bangsa.
4.4.13 Berperilaku rukun dengan
setiap teman di sekitar
rumah yang berbeda jenis
kelamin, kegemaran, dan
sifat (karakter).
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan mengamati gambar gerakan senam, siswa dapat
mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak dasar
lokomotor sesuai irama dengan iringan musik dalam
aktivitas gelak ritmik dengan teliti.
2. Dengan mengamati gambar gerakan senam, siswa dapat
mengidentifikasi penggunaan variasi pola gerak dasar nonlokomotor sesuai irama (ketukan) dengan iringan musik
dalam aktivitas gerak ritmik dengan teliti.
3. Dengan pemodelan, siswa dapat bergerak bebas mengikuti
irama (ketukan) dengan percaya diri.
4. Dengan pemodelan, siswa dapat mengayunkan lengan ke
berbagai arah sesuai irama dengan percaya diri.
5. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat
menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kemajemukan
teman dengan percaya diri.
6. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menerapkan
permintaan maaf demi menjaga kerukunan hidup dalam
menyikapi kemajemukan teman dengan percaya diri.
7. Dengan membaca teks “Hari Senam Bersama”, siswa dapat
menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama teman
di sekitar rumah dalam keragaman suku bangsa dengan
menggunakan bahasa yang santun.
8. Dengan penugasan, siswa dapat berperilaku rukun dengan
setiap teman di sekitar rumah yang berbeda jenis kelamin,
kegemaran, dan sifat (karakter) dengan percaya diri.

Media dan Alat Pembelajaran

x

Gambar berbagai gerakan lokomotor dalam aktivitas senam.

Kegiatan Pembelajaran

x

x
x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati berbagai
gambar tentang berbagai gerakan lokomotor dengan teliti
(mengamati).
Siswa mengamati berbagai gambar tentang berbagai
gerakan lokomotor (mengamati).
Siswa menanya tentang berbagai gambar tentang berbagai
gerakan lokomotor (menanya).
Siswa lain mendapatkan kesempatan untuk menjawab
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

pertanyaan yang diajukkan temannya (menalar).
Siswa membaca teks tentang kegiatan olahraga perumahan
Udin (mencoba).
Siswa mengamati guru memberikan contoh berbagai
gerakan lokomotor (mengamati).
Siswa menirukan gerakan sesuai yang dicontohkan guru
(mencoba).
Setelah melakukan gerakan, siswa kemudian menjawab
pertanyaan sesuai kegiatan yang telah dilakukan (menalar).
Siswa menyampaikan jawaban yang telah ditulis masingmasing siswa (mengomunikasikan).
Siswa yang lain mengomentari jawaban yang disampaikan
temannya (mengomunikasikan).
Siswa membaca percakapan (mengamati).
Bertanya jawab tentang teks percakapan (menanya dan
menalar).
Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan
yang telah dibaca (menalar).
Menyampaikan
jawaban
yang
telah
ditulis
(mengomunikasikan).

Guru membimbing siswa untuk bermain menangkap ekor
ular naga.
Siswa diajak untuk bermain menangkap ekor ular naga
(mencoba).

3HWXQMXNSHUPDLQDQ
6LVZD EHUEDULV PHPHJDQJ SXQGDN WHPDQ GL GHSDQQ\D 6LVZD \DQJ
SDOLQJ GHSDQ PHUHQWDQJNDQ WDQJDQQ\D XQWXN PHQJKDODQJL VDWX
RUDQJVLVZDGLGHSDQEDULVDQ\DQJDNDQPHQDQJNDSWHPDQQ\D\DQJ
EHUDGDGLEDULVSDOLQJEHODNDQJ
3HUPDLQDQLQLGLODNXNDQVDPELOPHQ\DQ\LNDQODJX\DQJVHVXDL

x
x
x
x

Siswa melakukan permainan (mencoba).
Siswa diajak membaca balon percakapan pada gambar
ketika siswa sedang bermain (mengamati).
Siswa diajak menjawab pertanyaan sesuai isi balon
percakapan (mengomunikasikan).
Siswa saling memeriksa jawaban berdasarkan pertanyaan
yang telah dijawab (menalar).
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x
x

x

x
x
x
x
x

x

Siswa membaca pengalaman Udin dengan lancar
(mengamati)
Bertanya jawab tentang teks yang telah dibaca (menalar
dan menanya).

Guru membimbing siswa untuk menulis pengalamannya
sesuai dengan teks yang telah dibaca dengan bahasa yang
santun.
Masing-masing siswa menulis pangalamannya sesuai
dengan teks yang telah dibaca (mencoba).
Siswa membacakan pengalaman yang telah ditulis
(mengomunikasikan).
Siswa yang lain menanggapi cerita pengalaman siswa
(mengomunikasikan).
Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami siswa
(menanya dan menalar).
Guru memberikan penghargaan dan penguatan terhadap
prestasi belajar siswa, misalnya dengan penghargaan
verbal.
Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri
(mencoba).

PENGAYAAN
x
x
x

Guru memberikan pengembangan gerakan lokomotor
dalam aktivitas senam yang lain.
Siswa ditugaskan membaca teks yang lain yang berisi
tentang permintaan maaf.
Menugaskan siswa menemukan bentuk-bentuk kegiatan
bersama di lingkungan sekitar dan mendemonstrasikannya
di depan kelas.

REMEDIAL
x
x
x

Melatihkan kembali gerakan lokomotor bagi siswa yang
sulit mengikutinya.
Guru membahas kembali tentang permintaan maaf bagi
siswa yang belum paham.
Mengulas kembali materi tentang menemukan berbagai
bentuk kegiatan bersama dalam keberagaman suku bangsa
bagi siswa yang sulit menemukannya.
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PENILAIAN

A. Teknik Penilaian
1. Penilaian sikap: teliti, percaya diri, dan santun
2. Penilaian pengetahuan: Skor
3. Unjuk kerja: Membaca lancar, menulis cerita pengalaman, dan pola gerak dasar lokomotor
dan non-lokomotor.

B. Bentuk Instrumen Penilaian
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

Santun

MB

SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Penilaian Pengetahuan
Instrumen penilaian: tes tertulis (uraian)
Jumlah Soal: 5 Butir
.XQFL-DZDEDQ
 <DQJPHPLQWDPDDIDGDODK8GLQ VNRU 
 .DUHQDLDPHQLQJJDONDQVHSHGDQ\DVHPEDUDQJDQ VNRU 
 ,DPLQWDPDDISDGDD\DK(GR VNRU 
 ,DGLPDDINDQ VNRU 
 ,DDNDQPHQ\HVDOLSHUEXDWDQQ\D VNRU 

3. Penilaian Keterampilan
Penilaian Kemampuan Membaca Lancar
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
Membaca
Teks

Mampu
Mampu
membaca
membaca
keseluruhan teks setengah atau
lebih bagian
teks

Mampu
Belum mampu
membaca
membaca teks
kurang dari
setengah bagian
teks

2.

Pemahaman
Isi teks

Mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan

Mampu
menjawab
kurang dari
setengah bagian
teks

Mampu
menjawab
setengah atau
lebih pertanyaan
yang diajukan

Belum mampu
menjawab
semua
pertanyaan yang
diajukan
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Lembar Penilaian Melakukan Pola Gerak Dasar Lokomotor
No.

Kriteria

Terlihat (9)

1.

Mampu mengikuti instruksi

2.

Melibat aktif dalam permainan

3.

Mengungkapkan perasaan dan pendapatnya
setelah melakukan kegiatan permainan

Belum Terlihat (9)

Hasil Penilaian Melakukan Pola Gerak Dasar Lokomotor
Kriteria 1
No.
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Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya
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Kriteria 2

Kriteria 3

Belum
Belum
Belum
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
Terlihat
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Bahasa Indonesia
3.5

4.5

Mengenal teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman.
Menggunakan teks
permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun
dalam kemajemukan
keluarga dan teman
secara mandiri bahasa
Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
penyajian.

Indikator

PPKn
Matematika
3.1

4.1

3.4

Mengenal bilangan asli
sampai 500 dengan
menggunakan blok
Dienes (kubus satuan).
Memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan bilanganbilangan yang kurang
dari 100.

4.4

Memahami arti bersatu
dalam keberagaman di
rumah dan di sekolah.
Bermain peran
tentang bersatu dalam
keberagaman di
lingkungan rumah dan di
sekolah.

Indikator
3.4.9 Menyebutkan bentukbentuk kegiatan
bersama teman di
sekitar rumah dalam
keragaman sifat.
4.4.13 Berperilaku rukun
dengan setiap teman
di sekitar rumah yang
berbeda jenis kelamin,
kegemaran, dan sifat/
karakter.

Indikator
3.1.8 Membilang loncat.
4.1.2 Menentukan pola-pola
bilangan sederhana
dengan menggunakan
bilangan kurang dari 100.

3.5.12 Menjelaskan akibat
tidak hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
4.5.6 Menerapkan permintaan
maaf demi menjaga
kerukunan hidup dalam
menyikapi kemajemukan
teman.

SBDP
3.2

4.8

Mengenal pola irama lagu
bertanda birama tiga, pola
bervariasi dan pola irama rata
dengan alat musik ritmis.
Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.

Indikator
3.2.2 Menunjukkan pola irama lagu
bertanda birama tiga pada alat
musik ritmis.
4.8.1 Memainkan pola irama
bervariasi lagu bertanda
birama tiga.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca dongeng “Marasenani dan Matahari”,
siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan bersama
teman di sekitar rumah dalam keragaman sifat dengan
percaya diri.
2. Dengan menanya tentang dongeng “Marasenani dan
Matahari”, siswa dapat menerapkan permintaan maaf demi
menjaga kerukunan hidup dalam menyikapi kemajemukan
teman dengan percaya diri.
3. Dengan mengisi kolom pesan dari dongeng “Marasenani
dan Matahari”, siswa dapat menjelaskan akibat tidak hidup
rukun dalam kemajemukan teman dengan percaya diri.
4. Dengan penugasan, siswa dapat berperilaku rukun dengan
setiap teman di sekitar rumah yang berbeda jenis kelamin,
kegemaran, dan sifat (karakter) dengan percaya diri.
5. Dengan menyanyi “Amelia”, siswa dapat menunjukkan pola
irama lagu bertanda birama tiga pada alat musik ritmis
dengan teliti.
6. Dengan menyanyi “Amelia”, siswa dapat memainkan pola
irama bervariasi lagu bertanda birama tiga dengan percaya
diri.
7. Dengan mengamati berbagai bilangan, siswa dapat
membilang loncat dengan teliti.
8. Dengan mengamamati berbaga bilangan, siswa dapat
menentukan dan menggambar pola-pola bilangan
sederhana dengan menggunakan bilangan kurang dari 100
dengan teliti.

Media dan Alat Pembelajaran
1. Teks dongeng “Marasenani dan Matahari”.
2. Teks lagu “Amelia”.

Kegiatan Pembelajaran

x

x
x

Guru membimbing siswa untuk mengamati gambar yang
ada pada teks dongeng berjudul “Marasenani dan Matahari”
dengan teliti. (mengamati).
Siswa mengamati gambar yang ada pada teks dongeng
berjudul “Masarasenani dan Matahari” (mengamati).
Siswa menanya tentang gambar yang terdapat pada
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

dongeng berjudul “Marasenani dan Matahari” (menanya).
Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan
temannya (menalar).
Guru membimbing siswa untuk mendengarkan dongeng
berjudul “Marasenani dan Matahari” dengan teliti.
Siswa mendengarkan dongeng berjudul “Marasenani dan
Matahari” (mengamati)
Bertanya jawab tentang isi dongeng (menanya dan
menalar).

Siswa diarahkan mengajukan pertanyaan sesuai isi dongeng
dengan percaya diri (menanya).
Siswa saling menukarkan pertanyaannya dengan siswa
yang lain (menalar).
Siswa menyampaikan jawaban yang telah ditulis dengan
bahasa yang santun (mengomunikasikan).
Siswa yang lain memberikan tanggapan terhadap jawaban
siswa dengan bahasa sendiri (mengomunikasikan).
Siswa diarahkan menulis pesan sesuai isi dongeng yang
telah dibaca dengan teliti (mencoba).
Membacakan tulisan yang telah ditulis dengan lafal dan
intonasi yang tepat (mengomunikasikan).

Guru membimbing siswa untuk menyanyikan lagu “Amelia”
dengan percaya diri (mencoba).
Siswa menyanyikan lagu “Amelia” (mencoba).
Siswa kemudian diajak menemukan pola irama berdasarkan
nyanyi (menalar).
Guru memberikan bimbingan dan arahan tentang pola
irama lagu.

Guru membimbing siswa untuk menceritakan lagu “Amelia”
dengan bahasa yang santun.
Guru memberikan arahan, boleh dengan bahasa daerah
ketika bercerita.
Siswa menceritakan lagu “Amelia” (mengomunikasikan).
Siswa kemudian menjawab pertanyaan dengan bahasa
sendiri (menalar).
Menyampaikan jawaban dengan bahasa sendiri yang
santun (mengomunikasikan).
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x

Siswa yang lain memberikan tanggapan dari jawaban siswa
(mengomunikasikan).

x
x

Siswa mengamati berbagai bilangan (mengamati).
Siswa diarahkan untuk membilang loncat sesuai dengan
pola bilangan (mencoba).
Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat
(mengomunikasikan).
Masing-masing siswa saling memeriksa jawaban (menalar).

x
x

x
x
x
x

Siswa membuat barisan bilangan dengan pola bilangan
yang ditentukan oleh siswa (mencoba).
Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami
dengan percaya diri.
Guru memberikan penghargaan dan penguatan terhadap
prestasi belajar siswa.
Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri.
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PENGAYAAN
x

x
x
x

Siswa diberikan soal-soal yang lebih bervariasi tentang bilangan loncat dengan angka yang
lain.
Siswa ditugaskan menemukan berbagai bentuk kegiatan bersama dalam keberagaman
sifat di lingkungan sekitar.
Menugaskan siswa membaca teks permintaan maaf dari berbagai sumber di pustaka
sekolah dan menjelaskan contoh permintaan maaf yang ada di dalamnya.
Menugaskan siswa menyanyikan lagu anak-anak yang lain bertanda birama tiga dan
menyanyikannya dalam kelompok.

REMEDIAL
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ

Guru mengulas kembali materi tentang bilangan loncat dan pola bilangan bagi siswa yang
belum paham.
Guru membahas kembali materi tentang menemukan berbagai bentuk kegiatan bersama
dalam keberagaman sifat bagi siswa yang belum paham.
Membimbing siswa membaca teks permintaan maaf dengan lancar dan mencoba
menemukan sendiri bentuk-bentuk permintaan maaf yang terdapat dalam teks.
Membimbing kembali siswa menyanyikan lagu anak-anak bertanda birama tiga bagi siswa
yang masih malu-malu menyanyikannya.

PENILAIAN
1. Sikap
Perubahan Tingkah Laku
No

Nama Siswa

Percaya Diri
BT

MT

MB

Teliti
SM

BT

MT

Santun

MB

SM

BT

MT

MB

SM

1.
2.
3.
4.
5.

2. Penilaian Pengetahuan
Penilaian mengajukan pertanyaan dengan daftar periksa
No.

Tercapai

Kriteria

Ya (9)

1.

Mampu mengajukan pertanyaan

2.

Mampu menjawab pertanyaan teman

Tidak (9)

Subtema 4: Hidup Rukun di Masyarakat

191

Hasil penilaian mengajukan pertanyaan dengan daftar periksa
Kriteria 1
No.

Belum
Belum
Terlihat
Tecapai
Tecapai
Tecapai
(9)
(9)
(9)
(9)

Nama Siswa

1.

Siti

2.

Dayu

3.

Beni

4.

Udin

5.

dan seterusnya

Kriteria 2

Penilaian Membilang Loncat
Jumlah soal: 3
.XQFLMDZDEDQ
 
 GDQ VNRU
 
 GDQ VNRU
 '
 LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD VNRU
 '
 LVHVXDLNDQGHQJDQMDZDEDQVLVZD VNRU

3. Keterampilan
Penilaian: Unjuk Kerja

Rubrik Penilaian Menyanyikan Lagu Anak-anak
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Penguasaan Lagu

Hafal seluruh syair Hafal seluruh syair Hafal sebagian
lagu, irama tepat
lagu, irama, irama kecil syair lagu
kurang tepat dan
sebaliknya

Belum mampu
menghafal syair
lagu

2.

Kepercayaan Diri

Tidak terlihat
ragu-ragu

Belum
menunjukkan
kepercayaan diri
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Terlihat ragu-ragu

Memerlukan
bantuan guru

Rubrik Penilaian Menceritakan Isi Lagu
No.

Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Perlu Bimbingan

4

3

2

1

1.

Kemampuan
Bercerita

Siswa bercerita
dengan lancar

Setengah
bagian cerita
disampaikan
dengan lancar

Kurang dari
setengah
bagian cerita
disampaikan
dengan lancar

2.

Volume Suara

Terdengar
sampai seluruh
ruang kelas

Terdengar
sampai
setengah ruang
kelas

Terdengar hanya Suara sangat
bagian depan
pelan atau tidak
ruang kelas
terdengar

Belum mampu
bercerita

Refleksi Guru
1. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Siswa mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang Bapak/Ibu lakukan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran yang Bapak/Ibu
lakukan lebih efektif?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEMBAR PENILAIAN
1. Ibu-ibu di sebuah perumahan akan mengadakan kunjungan ke Panti Jompo.
Anak-anak diperbolehkan ikut pergi berkunjung.
Seandainya kegiatan itu ada di lingkungan tempat tinggalmu,
sebutkan contoh sumbangan yang dapat kamu berikan!
Jawaban:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Berilah contoh kegiatan yang menunjukkan kerukunan warga masyarakat!
Jawaban:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3. Tuliskan contoh kalimat permohonan maaf apabila kamu tidak dapat mengikuti kegiatan
gotong royong!
Jawaban:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Tuliskan kalimat tentang gotong royong dengan menggunakan bilangan 123!
Tuliskan kalimat tersebut dengan ejaan yang benar!
Jawaban:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Buatlah bilangan-bilangan sampai 500 dari angka-angka berikut!










Jawaban: 473, . . . . , . . . . , . . . .
6. Buatlah pasangan dua bilangan yang sudah kamu buat.
Tentukan bilangan yang lebih besar!
Contoh:




Jawaban:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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