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KATA  PENGANTAR

Buku teks yang  berbasis aktivitas ini disusun sebagai salah satu penunjang 
penerapan Kurikulum 2013 yang disempurnakan yang sangat mengedepankan 
pada pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan standar kelulusan yang 
ditetapkan.  Karena hanya sebagai salah satu penunjang, peserta didik 
maupun guru tidak diharapkan menggunakan buku ini sebagai satu-satunya 
buku teks yang menjadi acuan dalam proses belajar mengajar di kelas. Buku ini 
lebih sebagai buku aktivitas siswa,  yang membutuhkan buku-buku penunjang 
guna memperkaya wawasan dan keterampilan peserta didik. Jika perlu, 
bisa saja  guru memanfaatkan buku-buku KTSP yang sudah dimiliki sekolah 
sebagai penunjang, mengingat ia  memang didisain sebagai buku teks yang 
sarat materi. Guru maupun peserta didik juga dapat memanfaatkan bahan-
bahan belajar  lainnya yg relevan, termasuk ensiklopedia, berbagai buku yang 
membahas topik terkait pembelajaran, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Buku ini dibuat dengan berlandaskan pada Kompetensi Dasar yang telah 
disusun oleh Kemendikbud. Demikian pula, buku ini telah melalui proses review, 
evaluasi, editing, oleh dan mendapatkan catatan serta  saran-saran perbaikan 
yang dilakukan oleh penelaah maupun tim editordi bawah pengawasan 
Kemendikbud.

Berbeda dengan Buku Siswa sebelumnya, berdasarkan kesepakatan para 
penulis dan pihak Puskurbuk, Buku Siswa kali ini tidak dilengkapi dengan 
lembar latihan. Hal ini dilakukan agar guru lebih memaksimalkan kegiatan dan 
latihan-latihan sepanjang kandungan buku siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung, dan bukannya meloncat langsung pada latihan-latihan 
penyelesaian soal. Jika diperlukan, guru juga dapat  berkreasi sendiri membuat 
soal-soal latihan-latihan dan bahan-bahan penilaian yang diperlukan, yang 
disesuaikan dengan kondisi peserta didik. 

Penulis menyadari betul bahwa buku ini belum sempurna. Pada 
kenyataannya, buku ini merupakan draft pertama,  dan masih akan disusul 
dengan draft kedua sebelum akhirnya dianggap sempurna pada draft ketiga 
atau final. Untuk mencapai hal tersebut, sesuai rencana Kemendikbud, 
dibutuhkan waktu selama 3 (tiga) tahun.

Karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan untuk perbaikan 
mengarah pada kesempurnaan.  Kritik dan saran-saran produktif  dari 
pembaca dan pengguna sangat kami nantikan untuk perbaikan di masa yang 
akan datang.
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Tentang Buku Panduan Guru

Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas III

Buku Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran 
tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang 
melingkupi beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator dari berbagai mata 
pelajaran. 

2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran.

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

4.  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.

5.  Berbagai teknik penilaian siswa.

6.  Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan.

7.  Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada 
orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah.

8.  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. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti memba-
cakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, demonstrasi, dan 
pemecahan masalah.

2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisir 
informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan).

3. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa 
mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari.

4. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep.

5. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

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

7.  Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa. 
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Bagaimana Menggunakan Buku Panduan Guru?

Buku Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa 
dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Mengingat pentingnya buku ini, 
disarangkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1.  Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

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

3.  Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti (KI)-I dan KI-2 dalam semua kegiatan 
pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk mendukung 
pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positif. 

4.  Dukunglah ketercapaian KI-I dan  KI-2 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.

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 3 subtema dan Kegiatan 
Berbasis Proyek. Setiap subtema maupun kegiatan berbasis proyek diurai 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 faktor-faktor 
yang menyebabkan pembelajaran berlangsung dengan baik, kendala-kendala 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 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
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Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian dilakukan secara autentik untuk melihat kemajuan belajar siswa yang 
meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
1. Teknik dan Instrumen Penilaian Sikap 

1.1. Observasi
Sikap dan perilaku keseharian siswa direkam melalui pengamatan. Berikut 
adalah contoh format lembar pengamatan. Aspek sikap dan perilaku yang 
diamati dapat disesuaikan dengan kegiatan pada saat itu.

No Nama Siswa

Perubahan tingkah laku

Santun Cermat dan Teliti Percaya Diri

K C B SB K C B SB K C B SB

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.  

2.  

3.  

dst.

Keterangan: 

K=Kurang, C=Cukup, B =Baik, SB=Sangat Baik 

1.2. Penilaian diri (self assessment)
Penilaian diri digunakan untuk memberi penguatan (reinforcement) terhadap 
kemajuan belajar siswa. Penilaian diri memberi peluang kepada siswa untuk 
memonitor, memberi penilaian dan mengevaluasi perkembangan belajarnya 
sendiri. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pembelajar sejati 
yang mandiri.
Contoh format penilaian diri aspek sikap:

Lembar Penilaian Diri

Nama : ...
Kelas : ...
Kegiatan : Bercerita 
Tanggal  :

Beri tanda cek (v) untuk setiap pernyataan yang paling menggambarkan 
sikapmu. Tidak ada pilihan benar atau salah, lakukanlah secara jujur.

No Sikap

Skala

Selalu Sering
Kadang-
kadang

Tidak 
pernah

1 Mau bercerita

2 Bercerita sesuai topik

3 Bercerita dengan santun
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1. Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan

2.1. Tes tertulis
Bentuk soal tes tertulis seperti :
a. Memilih jawaban (benar/salah, menjodohkan, dan bentuk lainnya)
b. Mensuplai jawaban (mengisi/melengkapi, menjawab dengan singkat, 

menguraikan)
Contoh penilaian tertulis: (dikutip dari latihan pada Buku Siswa Tema 4, 
Subtema 1, Pembelajaran 1)

Amati surat di atas, lalu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Mengapa Udin berkirim surat kepada sahabat penanya?

______________________________________________________
2. Apa yang diceritakan Udin dalam surat tersebut?

______________________________________________________
3. Apa yang Udin tunggu dari sahabatnya?

______________________________________________________
4. Menurutmu, bagaimana perasaan Udin ketika menulis surat itu?

______________________________________________________
5. Apa yang akan dilakukan Beni setelah membaca surat Udin?    

______________________________________________________

Cara penilaian:
Skor penilaian : 100

              Skor yang diperoleh    x   100Penilaian:           
     Skor maksimal

Contoh:
Setiap jawaban benar akan mendapat nilai 2. Jadi, skor maksimalnya adalah 
2 x 5 = 10.
Jika siswa hanya menjawab dengan benar 3 soal, maka nilainya adalah 
sebagai berikut:
2 x 3 

10
x 100  = 60

Dengan skala 4,  
60 x 4 

100
  = 2,4, rentang angka 2,4  = 2,18 - 2,50. 

 
Dengan demikian, nilai mutunya adalah C+.

Panduan Konversi Nilai

Rentang score Rentang Angka Huruf

96,25 - 100 3,85 - 4,00 A

87,75 -  96 3,51 – 3,84 A-

79,5  – 87,5 3,18 - 3,50 B+

71,25 - 79,25 2,85 - 3,17 B

62,75  - 71 2,51 - 2,84 B-

54,5  – 62,5 2,18 - 2,50 C+

46,25  – 54,25 1,85 - 2,17 C

37,75  - 46 1,51 - 1,84 C-

29,5  – 37,5 1,18 - 1,50 D+

25 –  29,25 1,00 - 1,17 D
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2.2 Observasi/Pengamatan
Dilakukan selama pembelajaran berlangsung melalui pengamatan. Misalnya 
observasi pada  saat berdiskusi, tanya jawab, bercerita/berpidato, dan 
berpendapat.
Contoh format lembar pengamatan:

Lembar Pengamatan Bercerita Tentang Puskesmas

Kriteria

No Nama Siswa

Menjelaskan arti 
Puskesmas

Menyebutkan 
kegiatan di 
Puskesmas

Menyebutkan 
kegunaan 

Puskesmas

Ya (√) Tidak (√) Ya (√) Tidak (√) Ya (√) Tidak (√)

1.  

2.

3.

4.

dst.

3. Teknik dan Instrumen Penilaian Keterampilan

3.1 Observasi dengan daftar periksa
Dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan siswa dengan 
menggunakan daftar periksa. Contoh daftar periksa diambil dari buku kelas 3 
tema 4 subtema 1 pembelajaran 4.

Lembar Pengamatan Membuat Surat

No
Nama 
Siswa

Tempat/tanggal 
pembuatan 

surat

Salam pembuka Isi surat Salam penutup

Ya (√)
Tidak 

(√)
Ya (√)

Tidak 
(√)

Ya (√)
Tidak 

(√)
Ya (√)

Tidak 
(√)

1. Beni

2. Edo

3. Lani

4. Siti

dst. ...
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 3.2 Observasi dengan skala penilaian

No Kriteria
Sangat Baik Baik Cukup Kurang

4 3 2 1

1. Penguasaan 
lagu

Siswa hafal 
seluruh syair 
lagu.

Siswa 
melakukan 
sedikit 
kekeliruan.

Tidak semua 
syair dihafal 
dengan baik.

Siswa tidak 
hafal lagu.

2. Vokal Artikulasi yang 
diucapkan 
sangat jelas.

Terdapat sedikit 
kesalahan 
dalam 
artikulasi.

Artikulasi yang 
diucapkan 
sebagian  jelas.

Artikulasi yang 
diucapkan tidak 
jelas.

3. Ekspresi Ekspresi 
wajah sesuai 
dengan isi lagu,  
konsisten dan 
bersemangat.

Memenuhi dua 
kriteria.

Memenuhi satu 
kriteria.

Tidak 
memenuhi 
kriteria.

Daftar periksa dapat berbentuk sebagai berikut.

No. Nama Siswa

Penguasaan lagu Olah Vokal Ekspresi

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.  

2.  

3.  

4.  

dst.
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Standar Kompetensi Lulusan dan

Kompetensi Inti Kelas III

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

DOMAIN SD                           SMP                          SMA-SMK

SIKAP

Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan 

PRIBADI YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA DIRI, DAN 
BERANGGUNG JAWAB DALAM BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF DENGAN 

LINGKUNGAN SOSIAL, ALAM SEKITAR, SERTA DUNIA DAN PERADABANNYA.

KETERAMPILAN

Mengamati + Menanya + Mencoba + Menyaji + Menalar + Mencipta 

PRIBADI YANG BERKEMAMPUAN PIKIR DAN TINDAKAN YANG EFEKTIF 
DAN KREATIF DALAM RANAH ABSTRAK DAN KONKRET.

PENGETAHUAN

Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi

PRIBADI YANG MENGUASAI PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SENI, 
BUDAYA DAN BERWAWASAN KEMANUSIAAN, KEBANGSAAN, 

KENEGARAAN, DAN PERADABAN.

Kompetensi Inti Kelas III

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

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

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 
di rumah dan di sekolah.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia.
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1

Subtema 1: 

Kegiatan Pagi Hari

Bahasa Indonesia
3.7  Mengenal kosakata yang 

berkaitan dengan peristiwa 
siang dan malam melalui 
teks pendek (berupa gambar, 
slogan sederhana, tulisan, 
dan atau syair lagu)

3.8  Mengenal ungkapan 
penyampaian terima kasih, 
permintaan maaf, tolong, 
dan pemberian pujian, 
ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang laindengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan 
tulisan yang dapat dibantu 
dengan kosa kata bahasa 
daerah

4.7  Menjelaskan kosa kata 
Bahasa Indonesia dan ejaan 
yang tepat terkait peristiwa 
siang dan malam dalam teks 
tulis dan gambar

4.8  Mengucapkan ungkapan 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan 
pemberian pujian, dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulisan

PJOK

3.3  Memahami prosedur pola 
gerak dasar manipulatif 
sesuai konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan 
dalamberbagai bentuk 
permainan sederhana dan 
atau tradisional

4.3  Mempraktikkan prosedur 
pola gerak dasar manipulatif 
sesuai konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan 
dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana dan 
atau tradisional

Matematika
3.1   Menjelaskan makna 

bilangan cacah sampai 
dengan 99 sebagai banyak 
anggota suatu kumpulan 
obyek.

3.2  Menjelaskan lambang 
bilangan sampai dua 
angka dan nilai tempat 
penyusun lambang bilangan 
menggunakan kumpulan 
benda konkret serta cara 
membacanya.

4.1   Menyajikan bilangan cacah 
sampai dengan 99 yang 
bersesuaian dengan banyak 
anggota kumpulan obyek 
yang disajikan

4.2  Menuliskan lambang 
bilangan sampai dua angka 
yang menyatakan banyak 
anggota suatu kumpulan 
obyek dengan ide nilai 
tempat

SBdP
3.2  Memahami elemen musik 

melalui lagu

4.2  Menirukan elemen musik 
melalui lagu

PPKn
1.1 Menerima simbol-simbol 

sila-sila Pancasila dalam 
lambang negara “Garuda 
Pancasila” sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa, di 
rumah.

2.1  Menerima sikap sesuai 
dengan simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambang 
negara “Garuda Pancasila”, 
di rumah.

3.1  Memahami simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambang 
negara “Garuda Pancasila”

4.1 Melakukan kegiatan yang 
sesuai dengan sila-sila 
Pancasila dalam lambang 
negara “Garuda Pancasila”

Subtema
1

Pemetaan Kompetensi Dasar
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mempelajari kosa-kata yang berhubungan 
dengan pagi hari

•	 Mendiskusikan kebiasaan yang baik di pagi 
hari sambil menghubungkan  dengan bunyi 
Pancasila 

•	 Bernyanyi lagu bertema pagi (Bangun Tidur) 
hari sambil membedakan panjang pendek 
bunyi

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Kosa kata tentang kegiatan pagi hari
•	 Bunyi dan simbol sila-sila Pancasila
•	 Panjang pendek bunyi
Keterampilan
•	 Menggunakan kosa kata yang dipelajari 

dlama kalimat
•	 Melafalkan bunyi sila-sila Pancasila
•	 Memeragakan panjang pendek bunyi

•	 Olahraga di pagi hari lewat permainan 
melempar bola .

•	 Bermain menyusun huruf menjadi kosa kata 
tentang kegiatan pagi hari

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Cara melempar dengan benar
•	 Kosa kata tentang pagi hari
Keterampilan
•	 Melempar 
•	 Menyusun huruf menjadi kata

•	 Mendiskusikan simbol yang sesuai dengan 
bunyi sila-sila Pancasila

•	 Membaca pemahaman tentang kosa kata  
yang berhubungan dengan pagi hari.

•	 Membilang 11 sampai dengan 20 dengan cara 
mengelompokkan benda 

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Simbol Pancasila
•	 Kosa kata tentang pagi hari
Keterampilan
•	 Menentukan simbol Pancasila
•	 Menyusun huruf menjadi kata
•	 Membilang dengan benda konkret

•	 Latihan memukul lewat permainan kasti

•	 Bermain merangkai kata menjadi kalimat

•	 Memeragakan panjang pendek bunyi dengan 
menggunakan alat musik tradisional

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Gerakan memukul
•	 Kalimat
•	 Panjang pendek bunyi pada lagu 
Keterampilan
•	 Mempraktikkan gerakan memukul melalui 

permainan
•	 Menyalin kalimat 
•	 Memeragakan cara memukul dengan benar

•	 Percakapan yang memuat ungkapan 
permintaan tolong sesuai tema

•	 Menuliskan dan mencocokkan lambang 
bilangan 11-20 sesuai jumlah benda lewat 
permainan dan mengurutkan lambang 
bilangan

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Ungkapan permintaan tolong
•	 Bilangan 11 sampai 20
Keterampilan
•	 Bercakap-cakap
•	 Membilang dengan menggunakan benda-

benda konkret

•	 Sosiodrama kegiatan pagi hari yang 
didalamnya terdapat ungkapan permintaan 
tolong

•	 Menuliskan lambang dan nama bilangan 11-20 
dengan tepat

•	 Menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai 
dengan sila-sila Pancasila 

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Ungkapan permintaan tolong
•	 Bilangan 11 sampai 20
•	 Perilaku yang sesuai dengan Pancasila
Keterampilan
•	 Bersosiodrama
•	 Menulis lambang bilangan 11 sampai 20
•	 Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 

Pancasila

Subtema 1: 

Kegiatan Pagi Hari
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4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

4.7.1  Menuliskan 
kosa kata terkait 
kegiatan pagi hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
alam

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 1

PPKn

SBdP

Bahasa Indonesia

3.1  Memahami simbol 
sila-sila Pancasila 
dalam lambang 
negara Garuda 
Pancasila

3.1.1  Menyebutkan 
rumusan bunyi  
sila-sila  Pancasila

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

3.7.1  Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan pagi hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
siang dan malam 
yang tepat sesuai 
gambar

3.2  Memahami 
elemen musik 
melalui lagu

3.2.1 Membedakan 
panjang pendek 
bunyi dalam 
sebuah lagu

4.1  Melakukan 
kegiatan yang 
sesuai dengan 
sila-sila Pancasila 
dalam lambang 
negara “Garuda 
Pancasila”

4.1.1  Melafalkan bunyi 
sila-sila dalam 
Pancasila

4.2  Menirukan 
elemen musik 
melalui lagu

4.2.1 Memeragakan 
panjang pendek 
bunyi dalam 
sebuah lagu
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak gambar dan teks  yang disampaikan oleh guru dan 
permainan menyusun kartu huruf menjadi kata, siswa dapat menemukan 
kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat

2. Dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan kosa kata 
tentang kegiatan pagi hari dengan tepat.

3. Melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi bunyi sila-sila 
Pancasila. 

4. Dengan mengikuti petunjuk (contoh) guru, siswa mampu melafalkan 
bunyi sila-sila Pancasila dengan tepat.

5. Dengan menyimak lagu dan peragaan guru, siswa mampu membedakan 
panjang pendek bunyi dengan tepat

6. Dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu memeragakan panjang 
pendek bunyi dengan suara atau dengan alat bantu seperti peluit, 
marakas, dan sejenisnya

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Gambar suasana pagi hari

•	 Lembar kerja 

•	 Poster teks Pancasila 

•	 Kartu huruf 

•	 Alat yang bisa mengeluarkan bunyi (marakas, tamborin, peluit, dan 
sejenisnya)

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar.

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Sebagai pembuka pelajaran, guru dapat melakukan “ice breaking” untuk 
menghidupkan suasana kelas agar semangat (misalnya dengan bernyanyi 
dan meneriakkan yel-yel penyemangat)

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.
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Kegiatan Inti:

Ayo Mengamatii

•	 Guru mengajak siswa untuk duduk 
melingkar. Guru meminta semua 
siswa memejamkan mata. Suasana 
dikondisikan agar hening. Lalu guru 
meminta semuanya menarik nafas 
dalam-dalam dan menghembuskannya, 
diulang beberapa kali. Lalu siswa diminta 
mendengarkan suara-suara yang ada di 
sekitar mereka. Sambil membayangkan 
bagaimana biasanya suasana di pagi 
hari. (Guru dapat menyetel musik 
instrumental sebagai musik latar).

•	 Setelah sekitar 5 menit sebelum siswa 
membuka mata kembali guru bisa 
menyampaikan motivasi yang dapat 
mendorong siswa untuk bersyukur pada 
Tuhan atas karunia pagi hari ini.

•	 Setelah siswa membuka mata kembali 
guru meminta siswa menyampaikan 
perasaan masing-masing dan meminta 
mereka menjelaskan suasana pagi hari 
yang tadi mereka bayangkan. Guru 
memberi kesempatan beberapa anak 
menyampaikannya suasana pagi yang 
tadi mereka bayangkan.

•	 Kemudian siswa mengamati gambar dan 
suasana pagi yang ditunjukkan oleh guru 
(guru dapat menggunakan gambar di 
buku teks atau gambar yang disiapkan 
secara khusus sebagai media atau bisa 
juga video)

•	 Siswa diminta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terkait gambar yang mereka 
amati. Guru memancing sikap kritis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan “adakah 
yang ingin kamu ketahui dari gambar 
yang kamu amati?” Siapa yang mau 
mengajukan pertanyaan?

Amati gambar berikut ini.

Kapan suasana seperti ini biasa kita lihat?
Apa ciri khas keadaan pagi hari?
Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi 
hari?

2 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Coba simak cerita berikut ini!

Ayam berkokok di pagi hari.

Udin terbangun dari tidurnya.

Dia berdoa tanda bersyukur.

Lalu Udin segera mandi.

Setelah rapi Udin sarapan.

Selesai sarapan Udin pergi ke sekolah.

Udin berpamitan pada ayah ibu.

Udin pergi dengan gembira.

3Subtema 1: Kegiatan Pagi Hari
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•	 Guru mengajak siswa mendiskusikan 
kegiatan-kegiatan di pagi hari baik di 
rumah maupun di sekolah. 

•	 Siswa diminta menyebutkan kata-kata 
yang berhubungan dengan pagi hari. 
Guru menuliskan kata yang disebutkan 
siswa di papan tulis agar dapat di baca 
oleh siswa lainnya. Setelah tidak ada 
lagi siswa yang menyebutkan, guru 
dapat menambahkan kosa katanya jika 
diperlukan, dengan cara memberikan 
pertanyaan yang memancing ingatan 
siswa.

•	 Untuk memperkuat pemahaman tentang 
kosa kata yang dipelajarinya, guru 
melakukan permainan menyusun kartu 
hurup menjadi kata.

•	 Setelah itu siswa diminta menyelesaikan 
lembar kerja tentang pengenalan kosa 
kata yang berhubungan dengan kegiatan 
pagi hari.

•	 Kepada siswa yang masih menemui 
kesulitan, guru melakukan asistensi dan 
pengarahan.

•	 Kemudian guru melanjutkan diskusi 
berkaitan dengan kegiatan pagi hari 
di sekolah. Salah satu rutininitas di 
sekolah di pagi hari adalah upacara. 
Saat pelaksanaan upacara biasanya ada 
kegiatan pembacaan teks Pancasila. 

Ayo Berlatihhhh

•	 Lalu guru menggali pengetahuan siswa 
tentang teks pancasila dengan bertanya 
dan memberi kesempatan bagi yang 
sudah hafal untuk melafalkannya di 
depan teman-temannya. 

•	 Untuk memperkuat pengetahuan siswa 
tentang bunyi sila-sila Pancasila guru 

Saat libur di pagi hari Udin suka membaca.

Udin membaca ditemani ayah.

Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari.

Ayah membantu Udin berlatih membaca.

Inilah kata-kata yang dibaca Udin.

Perhatikan huruf-hurufnya, lalu bacalah!

bangun     tidur

berdoa    sekolah 

matahari    mandi 

terbit     sarapan

ayam      berkokok

Ayo Membaca

4 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini.

Lafalkan bunyi teks Pancasila dengan lantang!

Bacakan di depan teman dan gurumu!

Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan 
beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia

7Subtema 1: Kegiatan Pagi Hari
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mendemonsrasikan pembacaan teks 
Pancasila dengan lafal dan intonasi yang 
benar. Setelah itu guru menunjukkan 
poster bertuliskan teks  Pancasila dan 
sekali lagi meminta siswa melafalkannya 
bersama-sama atau bergantian.

•	 Setelah siswa melafalkan bunyi teks 
sila-sila Pancasila, guru mengadakan 
permainan menyusun kata-kata menjadi 
bunyi teks Pancasila. 

•	 Selesai permainan guru meminta siswa 
sekali lagi melafalkan bunyi teks sila-sila 
Pancasila.

•	 Kemudian guru mengajak siswa 
mencermati apa saja kegiatan pagi hari 
di rumah lewat lagu “Bangun Tidur”

•	 Selain mencermati kegiatan pagi hari, 
guru juga meminta siswa mencermati 
perbedaan panjang pendek bunyi pada 
lagu tersebut. Guru menunjukkan bagian 
syair lagu mana yang dibunyikan pendek 
dan mana yang dibunyikan panjang. 

•	 Guru juga memberi contoh jika lagu 
tersebut dinyanyikan tanpa ada 
perbedaan panjang pendek bunyi. 

Susunlah kartu-kartu kata berikut ini!

Susunlah menjadi bunyi teks Pancasila yang benar!

1.    

    ................................................................................

2. 

    ................................................................................

3. 

    ................................................................................

Yang Esa  Ketuhanan Maha

Indonesia persatuan

adil kemanusiaan beradab danyang

Ayo Berlatihhhh

8 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI
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Siswa diminta membedakan rasa saat 
mendengarkannya. 

•	 Dengan menggunakan alat bantu seperti 
peluit, marakas, dan atau tamborin 
guru melatih siswa memeragakan bunyi 
pendek dan bunyi panjang dalam sebuah 
lagu. 

•	 Guru mencontohkan dengan 
menggunakan peluit, marakas, atau 
tamborin perbedaan panjang pendek 
bunyi.

•	 Siswa diminta memeragakan secara 
mandiri atau berkelompok.

•	 Setelah semua siswa selesai mencoba 
memeragakan, guru meminta seluruh 
kelas diminta menyanyikan kembali lagu 
Bangun Tidur dengan penuh semangat.

Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah 
mengikuti seluruh kegiatan.

•	 Siswa bergantian merespon pertanyaan guru.

•	 Guru membagikan form penilaian diri sendiri yang telah disiapkan 
sebelumnya.

•	 Siswa juga diminta melakukan penilaian diri sendiri dengan mengisi 
form yang telah diberikan.

•	 Kemudian guru menutup kelas dengan berdoa bersama siswa.

Penilaian Pembelajaran:

1. Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian 
sikap)

2. Penilaian Pengetahuan: 

3. Menyelesaikan LK tentang kosakata berhubungan dengan kegiatan pagi 
hari

4. Menyusun kata-kata menjadi bunyi sila-sila Pancasila

5. Penilaian Keterampilan:

Pagi hari kita harus semangat.

Salah satu caranya adalah bernyanyi.

Mari nyanyikan lagu berikut.

Bangun Tidur
Cipt. Pak Kasur

Bangun tidur kuterus mandi

Tidak lupa menggosok gigi

Habis mandi kutolong ibu

Membersihkan tempat tidurku

10 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI
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Keterampilan
Kriteria

Sangat baik Baik Cukup
Perlu Pen-
dampingan

1. Menyusun kartu huruf 
menjadi kata

Hanya terdapt paling 
banyak 1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 kes-
alahan

Terdapat lebih 
dari 5 kesla-
han

2. Melafalkan bunyi teks 
Pancasila

Semua sila dilafalkan 
secara tepat

Terdapat kekeli-
ruan pada satu 
sila

Terdapat kesalahan 
pada 2 sila

Terdapat 3 
atau lebih sila 
yang salah

3. Memeragakan pan-
jang pendek bunyi 
pada sebuah lagu

Memeragakan panjang 
pendek bunyi tanpa 
kesalahan 

Ada 1-2 kali 
kesalahan

Ada 3-4 kali kes-
alahan

Terdapat lebih 
dari 5 kali 
kesalahan

Menyusun kartu huruf menjadi kata

No. Nama Siswa
Hanya terdapt 
paling banyak 
1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 
kesalahan

Terdapat lebih 
dari 5 kesla-
han

Predikat

1. Dayu √ Sangat baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....

Melafalkan bunyi teks Pancasila

No. Nama Siswa
Semua sila di-
lafalkan secara 
tepat

Terdapat keke-
liruan pada 
satu sila

Terdapat ke-
salahan pada 
2 sila

Terdapat 3 
atau lebih sila 
yang salah

Predikat

1. Dayu √ Sangat baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....

Memeragakan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu

No. Nama Siswa

(Baik Sekali)

Memeraga-
kan panjang 
pendek bunyi 
tanpa kesala-
han 

(Baik)

Ada 1-2 kali 
kesalahan

(Cukup)

Ada 3-4 kali 
kesalahan

(Kurang)

Lebih dari 5 
kali kesalahan Predikat

1. Dayu √ Sangat baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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Pembelajaran 2

Pemetaan Indikator Pembelajaran

PJOK

3.3 Memahami 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif sesuai 
konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3  Mempraktikkan 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif sesuai 
konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

Bahasa Indonesia
3.7  Mengenal 

kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.1 Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan pagi hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
siang dan malam 
yang tepat sesuai 
gambar

4.7.1  Menuliskan 
kosa kata terkait 
kegiatan pagi hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
alam

3.3.1  Menjelaskan 
prosedur gerakan 
melempar sesuai 
dengan konsep 
tubuh, ruang, 
usaha dan 
keterhubung-
annya dalam 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3.1 Mempraktikkan 
prosedur gerakan 
melempar sesuai 
dengan konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan dan contoh yang diberikan guru siswa 
mampu menunjukkan prosedur gerakan melempar dengan tepat.

. 2 Melalui kegiatan praktik siswa mampu melakukan gerakan melempar 
dengan tepat.

. 3 Melalui tanya jawab siswa mampu menyebutkan kosa kata yang 
berhubungan dengan pagi hari dengan lafal dan ejaan yang tepat.

. 4 Dengan menggunakan kartu-kartu huruf siswa mampu menyusun kata-
kata yang berhubungan dengan pagi hari dengan tepat.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 buku teks

•	 bola 

•	 keranjang 

•	 benda sasaran melempar (bisa botol plastik, kaleng, dll)

•	 set kartu-kartu huruf yang mewakili kosa kata yang berhubungan 
dengan pagi hari (jumlahnya disesuaikan jumlah kelompok yang akan 
dibentuk)

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

Kegiatan Inti:

•	 Siswa ke luar kelas menuju halaman 
sekolah/lapangan olahraga sekolah.

•	 Siswa melakukan gerakan pemanasan 
dengan panduan guru.

•	 Siswa memperhatikan penjelasan dan 
peragaan guru tentang teknik-teknik 
melempar sesuai dengan konsep tubuh, 
ruang, dan usaha. Dimulai dari gerakan 

Minggu pagi Beni berolah raga bersama ayah dan 
ibu. 

Mereka berlari pagi mengitari taman kota. 

Setelah berlari pagi Beni latihan melempar bola.

Ayah membantu Beni berlatih melempar bola.

Latihan melempar bola menguatkan otot tangan.

Berikut beberapa  cara melempar.

 Melempar dengan tangan
kanan

 Melempar dengan tangan
kiri

12 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI
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melempar dengan tangan kanan dan 
kiri. Guru menjelaskan bagaimana posisi 
tangan saat melempar serta bagaimana 
jari-jari memegang bola. Di lanjutkan 
dengan gerakan melempar ke berbagai 
arah. Guru juga menjelaskan prinsip 
melakukan gerakan melempar secara 
benar sesuai dengan konsep tubuh. 

•	 Siswa melakukan latihan melempar 
seperti yang telah dicontohkan oleh guru 
secara bersama-sama dengan panduan 
guru selama lebih kurang 15 menit.

•	 Kemudian guru memberikan permainan 
sederhana yaitu permainan melempar 
bola ke arah sasaran dan melempar bola 
ke dalam keranjang.

•	 Guru menyiapkan kaleng, botol plastik, 
dan keranjang yang diletakkan pada 
posisi tertentu, sebagai sasaran 
lemparan. Guru meminta siswa 
melempar bola ke arah sasaran tersebut. 
Setiap siswa diberi kesempatan untuk 
melakukannya.

•	 Siswa secara bergantian melakukan 
permainan tersebut. Guru melakukan 
pengamatan dan melakukan evaluasi 
terhadap perilaku dan kemampuan 
siswa.

•	 Selesai berolahraga siswa mengucapkan 
syukur kepada Tuhan dan melanjutkan 
kegiatan berikutnya

Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah siswa siap melanjutkan pelajaran 
guru mengingatkan kembali tentang kosa 
kata yang berhubungan dengan pagi 
hari. Siswa menyebutkan kosa kata yang 
mereka ingat dan guru menuliskannya di 
papan tulis. 

•	 Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang terdiri dari paling banyak 
4 orang. Masing-masing kelompok 
diberikan kartu-kartu kata yang mewakili 
kata-kata yang berhubungan dengan 
pagi hari.

Melempar ke berbagai arah

Melempar ke bawah

Melempar ke atas

Melempar ke samping

13Subtema 1: Kegiatan Pagi Hari

Pada pagi hari kita masih segar dan semangat.

Pagi hari waktu yang tepat untuk belajar.

Misalnya belajar membaca.

Susunlah kartu-kartu huruf berikut menjadi kata!

Cocokkan dengan kata-kata dalam kotak beriku!

terbit  matahari ayam     mandi
sarapan  sekolah  berdoa
tidur   berkokok bangun  

a

a

d

b

y

m

i

t

a

i

t

r

n

r

i t

m

d

u

e

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Ayo Berlatihhhh

15Subtema 1: Kegiatan Pagi Hari
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•	 Setiap kelompok diberi waktu 10 menit 
untuk menyusun  kartu-kartu yang ada 
menjadi kata yang berhubungan dengan 
pagi hari. Kelompok pemenangnya 
adalah yang berhasil menyusun kata 
paling banyak.

•	 Setelah bermain siswa diminta 
mengerjakan lembar kerja tentang menyusun huruf menjadi kata.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali apa yang sudah dipelajari. 

•	 Siswa menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari.

•	 Siswa menyampaikan perasaannya setelah mengikuti kegiatan hari ini.

•	 Guru meminta salah satu siswa memimpin doa penutup.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)
Penilaian Pengetahuan: 
. 1 Tes lisan tentang prosedur melakukan gerak melempar 

. 2 Menyebutkan kosa kata yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari

Penilaian Keterampilan: 

. 1 Melakukan gerakan melempar

. 2 Menyusun huruf menjadi kata

Keterampilan
Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 
Pendampingan

1. Melakukan gera-
kan melempar

Gerakan melempar 
benar, selalu tepat 
sasaran, melakukan 
gerakan tanpa bantuan, 
percaya diri.

Gerakan melem-
par benar,  tepat 
sasaran, namun  
dengan bantuan

Melakukan 
gerakan melem-
par dengan benar, 
namun tidak tepat 
sasaran, dan den-
gan bantuan 

Belum mampu 
melakukan gera-
kan melempar

2. Menyusun huruf 
menjadi kata

Terdapat paling banyak 
1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan 

Terdapat 4-5 kes-
alahan 

Terdapat lebih 
dari 5 kesalahan
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Lembar Penilaian Keterampilan : 

. 1 Melakukan gerakan melempar
No. Nama Siswa Gerakan 

melempar 
benar, selalu 
tepat sasaran, 
melakukan 
gerakan tanpa 
bantuan, 
percaya diri.

Gerakan 
melempar 
benar,  tepat 
sasaran, 
namun  
dengan 
bantuan

Melakukan 
gerakan 
melempar 
dengan benar, 
namun tidak 
tepat sasaran, 
dan dengan 
bantuan 

Belum mampu 
melakukan 
gerakan 
melempar

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Menyusun huruf menjadi kata
No. Nama Siswa Terdapat pal-

ing banyak 1 
kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan 

Terdapat 4-5 
kesalahan 

Terdapat lebih 
dari 5 kesala-
han

Predikat

1. Dayu √ √ √ Sangat Baik

2. Udin - √ √ Baik

3. Fulan - - - Kurang
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Pembelajaran 3

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Matematika

3.1     Menjelaskan 
makna bilangan 
cacah sampai 
dengan 99 
sebagai banyak 
anggota suatu 
kumpulan obyek.

4.1     Menyajikan 
bilangan 
cacah sampai 
dengan 99 yang 
bersesuaian 
dengan banyak 
anggota 
kumpulan obyek 
yang disajikan

3.2     Menjelaskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka dan nilai 
tempat penyusun 
lambang bilangan 
menggunakan 
kumpulan benda 
konkret serta cara 
membacanya

4.2   Menuliskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka yang 
menyatakan 
banyak anggota 
suatu  kumpulan 
objek dengan ide 
nilai tempat

PPKn

3.1    Memahami simbol 
sila-sila Pancasila 
dalam lambang 
negara “Garuda 
Pancasila”

4.1    Melakukan 
kegiatan yang 
sesuai dengan 
sila-sila Pancasila 
dalam lambang 
negara “Garuda 
Pancasila”

3.1.2  Mengidentifikasi 
simbol-simbol 
yang ada dalam 
Pancasila

4.1.2  Menentukan 
simbol yang tepat 
dari sila-sila 
Paancasila

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.1  Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan pagi 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam yang 
tepat sesuai 
gambar

4.7.1  Menuliskan 
kosa kata terkait 
kegiatan pagi 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa alam

3.1.2 Membilang 
secara urut, 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan 
bantuan benda 
konkret

4.1.2 Mengelompokkan 
benda sesuai 
dengan bilangan 
yang ditentukan 
(11 sampai 
dengan 20)

3.2.1 Mengenal 
lambang 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan tepat

4.2.2  Menuliskan 
lambang 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan tepat
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui kegiatan membaca siswa mampu mengidentifikasi kosa 
kata terkait kegiatan pagi hari dengan tepat

. 2 Melalui kegiatan menjiplak siswa mampu menuliskan kosa kata 
terkait kegiatan pagi hari dengan tepat

. 3 Melalui pengamatan dan penjelasan guru siswa mampu 
mengidentifikasi simbol sila-sila Pancasila pada lambang negara 
Garuda Pancasila

. 4 Melalui permainan “Berburu Harta Karun” siswa mampu 
menentukan simbol yang tepat dari sila-sila Pancasila

. 5 Dengan menggunakan benda-benda konkret/gambar  siswa dapat 
membilang 11 sampai dengan 20 secara urut  dengan tepat

. 6 Dengan menggunakan gambar dan kartu bilangan  siswa mampu 
menunjukkan  lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan 
tepat

. 7 Dengan menggunakan benda-benda konkret/gambar, siswa 
dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai 
dengan 20 yang ditentukan, dengan tepat

. 8 Dengan menggunakan lembar latihan soal siswa mampu 
menuliskan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Poster simbol-simbol sila Pancasila

•	 Kartu gambar simbol Pancasila

•	 Kartu-kartu bertuliskan teks Pancasila

•	 Kartu-kartu bilangan 11 sampai dengan 20

•	 Kartu-kartu gambar benda yang menunjukkan bilangan 11 sampai 
dengan 20

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk 
belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan 
kegiatan belajar.
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Kegiatan Inti:

Ayo Membaca

•	 Guru memandu siswa untuk membaca 
wacana sederhana yang berhubungan 
dengan kegiatan pagi hari, dengan lafal 
dan intonasi yang benar. 

•	 Beberapa siswa membaca wacana 
tersebut bergantian. Kemudian guru 
meminta siswa membacanya bersama-
sama.

•	 Siswa melafalkan setiap kata yang 
ada dalam wacana tersebut dengan 
bimbingan guru.

•	 Sesudah kegiatan membaca siswa 
diminta mencari kosa kata yang hilang 
dari teks yang baru dipelajari.

•	 Setelah bermain mencari kata yang 
hilang siswa diminta mengerjakan teka-
teki kosa kata yang ada di buku teks.

Ayo Berlatihhhh

•	 Kemudian guru meminta siswa kembali 
mengamati gambar ilustrasi bacaan 
yang tadi mereka baca. Kali ini siswa 
diminta mengamati banyaknya benda-
benda yang ada pada gambar. Dengan 
bantuan gambar tersebut siswa belajar 
membilang benda berjumlah 20-11. Untuk 
memperkuat pemahaman siswa guru 
dapat melakukan permainan menghitung 
benda menggunakan biji-bijian, manik-
manik, batang kayu, kelereng, dan lain-
lain.

•	 Untuk memperkuat konsep guru 
melakukan permainan membentuk 
kelompok. Caranya adalah guru 
menentukan suatu bilangan antara -11
20, lalu siswa berlomba membentuk 
kelompok dengan jumlah yang 

Bacalah dengan nyaring!

Pagi Hari yang Ceria

Matahari terbit di pagi hari

Sinarnya hangat sampai ke bumi

Pohon dan bunga aneka warna

Ayam dan burung bersuka ria

Udara pun sejuk terasa

Mari sambut pagi ceria

Karunia tuhan yang kuasa

17Subtema 1: Kegiatan Pagi Hari

Ayo Mengamatii

Pada hari Minggu pagi Edo main ke rumah Beni.

Beni mengajak Edo mencari kata-kata yang 
tersembunyi di kotak huruf.

Bantulah mereka mencari 5 kata tersembunyi.

Tariklah garis mendatar atau menurun pada kata 
itu.

w u x c v k r

m s p a g i n

a k d b x p m

t p t y z l r

a s e j u k n

h m r f d g h

a k b s a t o

r n i b r v w

i q t y a j z

w l p n x y r

x a y a m w q

Tuliskan kata-kata tersebut di bawah ini.
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

18 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Pagi hari Lani berolah raga.

Lani jalan pagi di sekitar rumahnya. 

Sambil jalan pagi Lani melihat sekeliling. 

Lani menghitung benda-benda yang dilihatnya.

Coba hitung banyak benda-benda tersebut.

19Subtema 1: Kegiatan Pagi Hari
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ditentukan guru.  Kelompok yang berhasil 
bisa diberikan reward oleh guru.

•	 Selanjutnya siswa berlatih berhitung 
secara mandiri dengan mengerjakan 
lembar kerja.

Ayo Mengamatii

•	 Setelah siswa selesai mengerjakan 
latihan matematika, guru melanjutkan 
pelajaran dengan menunjukkan poster 
simbol sila-sila Pancasila.

•	 Guru memantik ingatan siswa tentang 
bunyi teks Pancasila dan meminta 
seluruh kelas melafalkan bunyi Pancasila 
sambil berdiri dengan penuh semangat.

•	 Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menyampaikan 
apa yang ingin diketahui dari gambar 
lambang negara Garuda Pancasila 
yang ditunjukkan oleh guru. Guru 
mengarahkan pertanyaan siswa kepada 
simbol-simbol sila Pancasila. Guru 
menunjukkan simbol masing-masing sila 
Pancasila.

•	 Siswa dibagi beberapa kelompok. 
Masing-masing kelompok diberi 1 set 
kartu bergambar simbol dan bunyi sila 
Pancasila pada kartu yang berbeda. 
Siswa bermain memasangkan kartu 
bunyi sila Pancasila dan lambangnya

•	 Setelah waktu bermain selesai siswa 
mengerjakan lembar kerja tentang simbol 
sila Pancasila.

•	 Selesai mengerjakan LK, sebagai penutup 
guru mengajak siswa menyanyikan lagu 
Garuda Pancasila,

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan

Penilaian Pengetahuan:  

1. Lembar latihan tentang simbol sila Pan-
casila

2. Menyusun huruf menjadi kata

Ayo Mengamatii

Senin pagi anak-anak mengikuti upacara.

Kepala sekolah menjelaskan tentang Pancasila.

Sila-sila Pancasila memiliki simbol.

Berikut ini adalah simbol sila-sila Pancasila.

  

  

 

           
    

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

24 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Nah, coba kamu pasangkan bunyi teks Pancasila 
berikut ini dengan simbolnya.

Buatlah garis untuk mencocokkannya.

                                           

         

           

                       

           

Kegiatan Bersama Orang Tua

Saat menyiapkan sarapan pagi orang tua dan siswa 
menghitung pelatan makan yang ada di dapur

Kemanusiaan yang adil dan 
beradab

Ketuhanan Yang Maha Esa

Persatuan Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan

25Subtema 1: Kegiatan Pagi Hari
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3. Lembar latihan tentang bilangan 11-20

Penilaian Keterampilan

Keterampilan

Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 
Pendampingan

1. Menentukan simbol 
Pancasila 

Tidak ada kesala-
han

Ada satu kesala-
han

Ada 2 kesalahan
Lebih dari 2 kes-
alahan

2. Menenmukan kata 
tersembunyi

Semua kata dite-
mukan

Ada 1-2 kata yang 
tidak ditemukan

Ada 3-4 kata yang 
tidak ditemukan

Lebih dari 4 kata 
tidak ditemukan

3. Membilang dengan 
benda konkret

Ada paling banyak 
1 kekeliruan dalam 
membilang 11-20

Ada 2-3 kekeliruan 
dalam membilang 
11-20

Ada 4-5 kekeliruan 
dalam membilang 
11-20

Ada lebih dari 5 
kekeliruan dalam 
membilang 11-20

Format Penilaian Keterampilan

. 1 Menentukan simbol Pancasila

No. Nama Siswa

Kriteria

PredikatTidak ada 
kesalahan

Ada satu 
kesalahan

Ada 2 kes-
alahan

Lebih dari 2 
kesalahan

1. Dayu √ Perlu Pendampingan

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Menemukan kata tersembunyi

No. Nama Siswa

Kriteria

PredikatSemua kata 
ditemukan

Ada 1-2 kata 
yang tidak 
ditemukan

Ada 3-4 kata 
yang tidak 
ditemukan

Lebih dari 4 
kata tidak 
ditemukan

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....

. 3 Membilang dengan benda konkret

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Ada paling 
banyak 1 
kekeliruan 
dalam 
membilang 
20-11

Ada 3-2 
kekeliruan 
dalam 
membilang 
20-11

Ada 5-4 
kekeliruan 
dalam 
membilang 
20-11

Ada lebih 
dari 5 
kekeliruan 
dalam 
membilang 
20-11

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....
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Pembelajaran 4

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Bahasa IndonesiaPJOK
3.7  Mengenal 

kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.2 Memahami 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3 Mempraktikkan 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.1 Memahami karya 
ekspresi dua dan 
tiga dimensi

4.1    Membuat karya 
ekspresi dua dan 
tiga dimensi

3.7.2  Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosa kata 
tentang kegiatan 
pagi hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 

4.7.2  Membuat kalimat 
sederhana 
tentang kegiatan 
pagi hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam

3.3.2  Menjelaskan 
prosedur gerakan 
memukul sesuai 
dengan konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3.2  Nenpraktikkan 
prosedur gerakan 
memukul sesuai 
dengan konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

1.2.3 Membedakan 
panjang pendek 
bunyi pada 
sebuah lagu

4.2.3 Memeragakan 
panjang pendek 
bunyi pada 
sebuah lagu

SBdP
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan dan contoh yang diberikan guru 
siswa mampu menunjukkan prosedur gerakan memukul dengan 
tepat.

. 2 Melalui kegiatan praktik siswa mampu melakukan gerakan 
memukul dengan tepat.

. 3 Dengan memperhatikan contoh dari guru siswa mampu 
mengidentifikasi kalimat yang berasal dari kosa kata yang terkait 
dengan tema

. 4 Melalui permainan merangkai kata siswa mampu menyusun 
kalimat sederhana dari kosa kata tentang kegiatan pagi hari.

. 5 Dengan menyimak penjelasan dan contoh guru siswa mampu 
mengidentifikasi panjang pendek bunyi

. 6 Melalui bernyanyi siswa mampu memeragakan panjang pendek 
bunyi pada sebuah lagu.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks 

•	 Alat permainan kasti

•	 Alat yang dapat menimbulkan bunyi

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk 
belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan 
kegiatan belajar.

•	 Setelah itu guru membawa siswa ke halaman sekolah/lapangan 
olahraga.
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Kegiatan Inti:

•	 Guru memimpin siswa untuk melakukan 
pemanasan

•	 Setelah pemanasan guru menjelaskan 
bahwa mereka akan berlatih bermain 
kasti. Sebelum bermain guru menjelaskan 
bahwa salah satu gerakan penting dalam 
bermain kasti adalah gerakan memukul 
bola. 

•	 Satu persatu siswa mencoba 
mempraktikkan gerakan memukul bola 
yang baru saja dicontohkan guru.

•	 Setelah semua siswa mencoba, sisa 
waktu dimanfaatkan untuk bermain kasti.

•	 Selesai bermain guru memandu siswa 
untuk melakukan refleksi kegiatan 
tersebut.

•	 Siswa kembali ke kelas dan melanjutkan 
kegiatan belajar.

Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah beristirahat sejenak, kemudian 
siswa diminta duduk berkelompok 
berbaris berbanjar ke belakang. Setiap 
kelompok paling banyak terdiri dari 5 
orang. 

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
permainan merangkai kata menjadi 
kalimat yang akan mereka lakukan.

•	 Guru memberikan satu kata yang 
berhubungan kepada masing-masing 
kelompok. Kelompok tersebut harus 
membuat kalimat yang berhubungan 
dengan pagi hari, dari kata tersebut. 
Caranya adalah masing-masing anak 
secara bergilir dari mulai yang paling 
depan, mengucapkan satu kata dilanjut 
dengan teman di belakangnya. Setiap 
kelompok akan mendapatkan poin 1 

Pagi ini pelajaran olah raga.

Udin dan teman-teman akan bermain kasti.

Main kasti membutuhkan bola dan pemukul. 

Jumlah pemain dalam satu regu ada 12 orang. 

Ada pelempar, pemukul, dan penangkap bola. 
Ada juga penghalang lawan.

Bermain kasti harus mematuhi aturan.

Sebelum bermain kasti mereka latihan memukul 
bola terlebih dahulu.

26 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Ayo Berlatihhhh

Setelah berolahraga pagi Udin mengulang 
pelajaran bersama teman.
Mereka bermain membuat kalimat dari satu kata.
Kata-katanya adalah tentang pagi hari.

Nah, ayo berlatih membuat kalimat sambil 
bermain.
Permainannya yaitu merangkai kata menjadi 
kalimat.
Siswa paling depan memulai dengan menyebutkan 
satu kata. Teman di belakangnya menambah satu 
kata. Seterusnya sampai terbentuk kalimat.
Satu kalimat yang benar akan mendapat nilai 1.
Masing-masing kelompok berlomba 
mengumpulkan nilai.
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jika berhasil membuat kalimat dengan 
benar. Guru mencatat berapa kata setiap 
kalimat yang berhasil dibuat di masing-
masing kelompok. Setelah itu giliran 
kelompok berikutnya diberikan satu 
kata dan kemudian membuat kalimat. 
Seterusnya seperti itu sampai beberapa 
putaran. Kelompok pemenangnya adalah 
yang dapat poin paling banyak dan 
paling panjang kalimatnya. 

Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah bermain siswa diminta menyalin 
kalimat yang ada pada buku teks. 

•	 Siswa menyalin kalimat dengan tekun 
dan rapi dan guru memberi perhatikan 
pada siswa yang belum mampu.

•	 Guru mengawasi siswa selama 
mengerjakan tugas.

•	 Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan 
bernyanyi sambil mengulang pengenalan 
tentang panjang pendek bunyi.

•	 Siswa mengikuti cara menyanyikan lagu 
“Pergi Belajar” yang dicontohkan guru.

Pagi hari Siti pergi ke sekolah dengan riang.

Sebelum berangkat Siti pamit pada ayah dan ibu.

Sambil berjalan ia bernyanyi.

Seperti pada lagu berikut ini.

Mari kita menyanyikan lagu yang dinyanyikan Siti!

Pergi Belajar

Cipt. Ibu Sud

O Ibu dan Ayah selamat pagi 

Kupergi belajar sampaikan nanti

Selamat belajar Nak penuh semangat 

Rajinlah selalu tentu kau dapat Hormati 

gurumu sayangi teman
Itulah tandanya kau murid budiman

30 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI
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•	 Sambil bernyanyi siswa diminta 
menyimak manakah bunyi pendek dan 
panjang pada lagu tersebut.

•	 Guru memvariasikannya dengan 
permainan alat musik seperti marakas, 
tamborin, atau peluit.

•	 Siswa dapat mempraktikkannya secara 
berkelompok atau sendiri-sendiri.

•	 Guru mengamati bagaimana siswa 
memeragakan panjang pendeknya bunyi 
pada sebuah lagu dengan tepat dan 
mencatatnya.

Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai kegiatan penutup siswa diminta menyanyikan kembali 
lagu Pergi Belajar bersama-sama.

•	 Setelah itu kelas ditutup dengan doa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan (lihat panduan penilaian)

Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis dan tes lisan

Penilaian Keterampilan

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Melakukan gerak me-

mukul bola
Gerakan me-
mukul dengan 
benar, selalu 
tepat sasaran, 
melakukan 
gerakan tanpa 
bantuan, percaya 
diri.

Gerakan me-
mukul dengan 
benar,  tepat 
sasaran, namun  
dengan bantuan

Melakukan 
gerakan memukul 
dengan benar, 
namun tidak 
tepat sasaran, 
dan dengan 
bantuan 

Belum mampu 
melakukan gera-
kan memukul

2. Menyalin kalimat Menyalin dengan 
benar tanpa ada 
kesalahan

Terdapat 1-2 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat 3-4 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat lebih 
dari 4 kesalahan 
dalam menyalin

3. Memeragakan panjang 
pendek bunyi

Mampu mem-
eragakan panjang 
pendek bunyi 
dengan tepat 
tanpa intervensi 
guru

Mampu mem-
eragakan panjang 
pendek bunyi 
dengan 1-2 kali 
intervensi 

Mampu mem-
eragakan panjang 
pendek bunyi 
dengan 3-4 kali 
intervensi 

Mampu mem-
eragakan panjang 
pendek bunyi 
dengan lebih dari 
4 kali intervensi
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Format Penilaian Keterampilan

. 1 Melakukan gerak memukul bola

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Melakukan  
gerakan dengan 
tepat tanpa in-
tervensi guru

Melakukan 
gerakan dengan 
tepat namun 
dengan inter-
vensi minimal

Gerakan kurang 
tepat dan perlu 
intervensi yang 
cukup

Belum mampu 
melakukan 
gerakan dengan 
tepat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Menyalin kalimat

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Menyalin 
dengan benar 
tanpa ada 
kesalahan

Terdapat 1-2 
kesalahan 
dalam men-
yalin

Terdapat 3-4 
kesalahan 
dalam men-
yalin

Terdapat lebih 
dari 4 kes-
alahan dalam 
menyalin

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ √ √ - Baik

3. Beni √ v √ Baik

. 3 Memeragakan panjang pendek bunyi

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Menyalin 
dengan benar 
tanpa ada 
kesalahan

Terdapat 1-2 
kesalahan 
dalam men-
yalin

Terdapat 3-4 
kesalahan 
dalam men-
yalin

Terdapat lebih 
dari 4 kes-
alahan dalam 
menyalin

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni Baik
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Pembelajaran 5

Pemetaan Indikator Pembelajaran

MatematikaBahasa Indonesia

3.8    Mengenal 
ungkapan 
penyampaian 
terima kasih, 
permintaan 
maaf, tolong, 
dan pemberian 
pujian, ajakan, 
pemberitahuan, 
perintah, dan 
petunjuk kepada 
orang laindengan 
menggunakan 
bahasa yang 
santun secara 
lisan dan tulisan 
yang dapat 
dibantu dengan 
kosa kata bahasa 
daerah

4.8   Mengucapkan 
ungkapan terima 
kasih, permintaan 
maaf, tolong, 
dan pemberian 
pujian, dengan 
menggunakan 
bahasa yang 
santun kepada 
orang lain secara 
lisan dan tulisan

3.1    Menjelaskan 
makna bilangan 
cacah sampai 
dengan 99 
sebagai banyak 
anggota suatu 
kumpulan obyek.

3.2    Menjelaskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka dan nilai 
tempat penyusun 
lambang bilangan 
menggunakan 
kumpulan benda 
konkret serta cara 
membacanya.

4.1    Menyajikan 
bilangan 
cacah sampai 
dengan 99 yang 
bersesuaian 
dengan banyak 
anggota 
kumpulan obyek 
yang disajikan

4.2    Menuliskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka yang 
menyatakan 
banyak anggota 
suatu kumpulan 
obyek dengan ide 
nilai tempat

1.8.3 Menunjukkan 
ungkapan 
permintaan 
tolong lisan atau 
tulisan dengan 
tepat

4.8.3  Menggunakan 
ungkapan 
permintaan 
tolong lisan atau 
tulis dengan 
tepat

3.1.2  Membilang 
secara urut, 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan 
bantuan benda 
konkret

4.1.2 Mengelompokkan 
benda sesuai 
dengan bilangan 
yang ditentukan 
(11 sampai 
dengan 20)

3.2.2 Mengenal 
lambang 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan tepat

4.2.2  Menuliskan 
lambang 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan tepat
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran 5

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi ungkapan 
permintaan tolong yang ada dalam percakapan dengan tepat.

. 2 Melalui kegiatan bercakap-cakap siswa mampu memeragakan 
ungkapan permintaan tolong dengan tepat. 

. 3 Dengan menggunakan benda-benda konkret/gambar  siswa dapat 
membilang 11 sampai dengan 20 secara urut  dengan tepat.

. 4 Dengan menggunakan gambar dan kartu bilangan  siswa mampu 
menunjukkan  lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan 
tepat.

. 5 Dengan menggunakan benda-benda konkret/gambar, siswa 
dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai 
dengan 20 yang ditentukan, dengan tepat.

. 6 Dengan menggunakan lembar latihan soal siswa mampu 
menuliskan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Media berhitung berupa benda konkret (block dine, lidi, biji2an, dll)

•	 Kardus bekas

•	 Kartu-kartu bilangan 11 sampai dengan 20

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk 
belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan 
kegiatan belajar.

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang apa kegiatan belajar 
yang akan dilakukan hari ini.
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Kegiatan Inti:

•	 Siswa menyimak dulu teks percakapan 
yang dibacakan oleh guru. 

•	 Setelah membacakan teks percakapan 
tersebut guru meminta siswa 
mencermati ungkapan permintaan tolong 
yang ada pada percakapan tersebut. 

•	 Siswa menyimak penjelasan guru 
tentang ciri-ciri ungkapan permintaan 
tolong serta fungsinya dalam komunikasi 
sehari-hari.

•	 Lalu beberapa siswa diminta memberi 
contoh ungkapan permintaan tolong 
yang biasa disampaikan baik di rumah 
maupun di sekolah. 

•	 Setelah siswa memahami ungkapan 
permintaan tolong, siswa diminta 
menyusun sendiri ungkapan permintaan 
tolong. Guru memberi waktu kepada 
siswa untuk berlatih.

•	 Kemudian guru meminta siswa satu 
persatu menyampaikan ungkapan 
permintaan tolongnya di depan kelas.

•	 Guru meminta siswa lain menyimak 
temannya.

•	 Setelah selesai guru meminta siswa 
melakukan refleksi kegiatan yang telah 
mereka lakukan.

Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah itu guru mengingatkan kembali 
tentang bilangan 11 sampai dengan 
20 lewat permainan mengelompokkan 
benda-benda.

•	 Guru menyiapkan 4 buah kardus (kardus 
kemasan bekas). Di dalam kardus itu 
guru sudah memasukkan 21 sendok 
plastik, 21 garpu plastik, 21 piring kertas, 

Bacalah percakapan di bawah ini.

Ibu : Siti, bangun Nak, sudah pagi.
Siti : Baik Bu, Siti bangun.
Ibu : Ayo segera mandi!
Siti : Baik, Bu!
Ibu : Jangan lupa sikat gigi ya.
Siti : Baik, Bu. 
      Oh ya Bu, bisa minta tolong ambilkan  
      Odolnya?
Ibu : Habis ya?
Siti : Iya, Bu.
Ibu : Ini odolnya. 
Siti : Terima kasih ya, Bu.
Ibu : Sikat yang bersih ya giginya.
Siti : Baik, Bu.

Perhatikanlah teks percakapan di atas!
Pada percakapan itu ada kalimat permintaan 
tolong.
Sehari-hari kita suka minta tolong.
Baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain.
Beri contoh cara meminta tolong.
Lalu buat percakapan seperti pada contoh.
Lakukan percakapan dengan temanmu.

32 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Pagi ini Siti ikut Ibu ke pasar. 
Di pasar Siti melihat sayuran dan buah-buahan.
Siti berlatih menghitungnya.
Ayo bantu Siti, menghitung buah-buahan dan 
sayuran berikut ini!

             
             
             
             
             
             
             
         

....

....
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dan 21 gelas plastik. (Jumlah kelompok 
dan jumlah kardus dapat disesuaikan 
dengan kondisi kelas)

•	 Siswa dibagi menjadi 4 kelompok. 
Masing-masing kelompok diberikan 1 
kardus. Siswa duduk melingkari kardus 
masing-masing kelompok.

•	 Guru menjelaskan prosedur 
permainannya, yaitu guru akan 
menginstruksikan kepada masing-
masing kelompok untuk mengambil 
benda yang ada di dalam kardus sesuai 
dengan bilangan yang ditentukan guru. 
Dalam hitungan 3 (atau dengan ditandai 
bunyi peluit) setiap kelompok akan 
memulai menghitung benda-benda 
sesuai permintaan guru. Kelompok 
yang benar akan mendapat 1 poin. Guru 
juga mencatat kelompok mana yang 
paling cepat selesai. Setelah itu guru 
melanjutkan dengan bilangan berikutnya 
(jika memungkinkan waktunya guru 
dapat memberikan soal dari semua 
bilangan 11 sampai dengan 20).

•	 Selesai permainan siswa menyelesaikan 
lembar kerja tentang bilangan 11 sampai 
dengan 20 lambang dan urutannya.

Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup siswa diminta melakukan refleksi kegiatan 
dengan panduan guru.

•	 Siswa diminta memimpin doa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan

Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis (dari buku teks)

....

....

....
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Penilaian Keterampilan:

. 1 Menyampaikan ungkapan permintaan tolong secara lisan

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Struktur kalimat 
benar, lafal dan 
ejaan tepat, 
dan percaya diri 
dalam menyam-
paikan

Struktur kalimat 
benar, lafal dan 
ejaan tepat, na-
mun kurang per-
caya diri dalam 
menyampaikan

Struktur kalimat 
benar atau  lafal 
dan ejaan kurang 
tepat, dan 
kurang percaya 
diri dalam meny-
ampaikan

Belum mampu 
melakukan

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ √ Baik

3. Beni √ √ √ Baik

. 2 Menentukan urutan lambang bilangan 

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Menyelesaikan 
LK dengan 
maksimum 1 
kekeliruan

Menyelesaikan 
LK dengan 2-3 
kekeliruan

Menyelesaikan 
LK dengan 4-5 
kekeliruan

Tidak menye-
lesaikan atau 
selesai dengan 
lebih dari 5 
kekeliruan

1. Dayu √ √ √ √ Sangat Baik

2. Udin √ √ √ - Baik

3. Beni √ √ √ Baik
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Pembelajaran 6 

Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn

Matematika Bahasa Indonesia

3.1  Memahami 
simbol sila-
sila Pancasila 
dalam lambang 
negara “Garuda 
Pancasila”

4.1  Melakukan 
kegiatan yang 
sesuai dengan 
sila-sila Pancasila 
dalam lambang 
negara “Garuda 
Pancasila”

3.8  Mengenal 
ungkapan 
penyampaian 
terima kasih, 
permintaan 
maaf, tolong, 
dan pemberian 
pujian, ajakan, 
pemberitahuan, 
perintah, dan 
petunjuk kepada 
orang laindengan 
menggunakan 
bahasa yang 
santun secara 
lisan dan tulisan 
yang dapat 
dibantu dengan 
kosa kata bahasa 
daerah

4.8  Mengucapkan 
ungkapan terima 
kasih, permintaan 
maaf, tolong, 
dan pemberian 
pujian, dengan 
menggunakan 
bahasa yang 
santun kepada 
orang lain secara 
lisan dan tulisan 

3.1    Menjelaskan 
makna bilangan 
cacah sampai 
dengan 99 
sebagai banyak 
anggota suatu 
kumpulan obyek.

3.2  Menjelaskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka dan nilai 
tempat penyusun 
lambang bilangan 
menggunakan 
kumpulan benda 
konkret serta cara 
membacanya.

4.1    Menyajikan 
bilangan 
cacah sampai 
dengan 99 yang 
bersesuaian 
dengan banyak 
anggota 
kumpulan obyek 
yang disajikan

4.2  Menuliskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka yang 
menyatakan 
banyak anggota 
suatu kumpulan 
obyek dengan ide 
nilai tempat

1.1.3 Menyebutkan 
kegiatan-
kegiatan yang 
sesuai dengan 
nilai-nilai 
Pancasila

4.1.3  Menunjukkan 
kegiatan-
kegiatan yang 
sesuai dengan 
sila-sila Pancasila

3.8.3 Menunjukkan 
ungkapan 
permintaan 
tolong lisan atau 
tulisan dengan 
tepat

4.8.3 Menggunakan 
ungkapan 
permintaan 
tolong lisan atau 
tulis dengan 
tepat

3.1.2 Membilang 
secara urut, 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan 
bantuan benda 
konkret

1.1.2 Mengelompokkan 
benda sesuai 
dengan bilangan 
yang ditentukan 
(11 sampai 
dengan 20)

3.2.2 Mengenal 
lambang 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan tepat.

4.2.2  Menuliskan 
lambang 
bilangan 11 
sampai dengan 
20 dengan tepat.
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui penjelasan dan contoh guru siswa mampu 
mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dengan tepat.

. 2 Melalui kegiatan permainan peran siswa mampu mengungkapkan 
permintaan tolong dengan tepat

. 3 Melalui diskusi yang dikaitkan dengan kegiatan pagi hari siswa 
mampu mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dengan 
tepat

. 4 Melalui tanya jawab siswa mampu menceritakan pengalaman 
menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan 
tepat.

. 5 Dengan menggunakan benda-benda konkret/gambar  siswa dapat 
membilang 11 sampai dengan 20 secara urut  dengan tepat

. 6 Dengan menggunakan gambar dan kartu bilangan  siswa mampu 
menunjukkan  lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan 
tepat

. 7 Dengan menggunakan benda-benda konkret/gambar, siswa 
dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai 
dengan 20 yang ditentukan, dengan tepat

. 8 Dengan menggunakan lembar latihan soal siswa mampu 
menuliskan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Tayangan berita berupa video /berita radio/artikel dari koran

•	 Media berhitung

•	 Kartu-kartu bilangan 11 sampai dengan 20

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk 
belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan 
kegiatan belajar.
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Kegiatan Inti:

Ayo Mengamatii

•	 Guru menunjukkan gambar situasi 
percakapan pada gambar yang ada di 
buku teks. Guru membacakan percakapan 
yang ada pada gambar situasi yang 
ada pada buku teks tersebut. Guru 
mensimulasikan percakapan itu kepada 
siswa agar siswa bisa mengidentifikasi 
ungkapan permintaan tolong yang ada 
pada percakapan tersebut. 

•	 Setelah menyimak contoh guru, siswa 
membentuk kelompok sejumlah 3 orang 
seperti yang terlihat pada gambar.

•	 Siswa latihan bermain peran seperti yang 
sudah disimulasikan oleh guru.

•	 Masing-masing kelompok boleh 
membuat dialog yang berbeda dengan 
yang dicontohkan, asal dialognya 
memuat ungkapan permintaan tolong.

•	 Setelah diberi waktu berlatih kira-kira 
lima menit, masing-masing kelompok 
menunjukkan permainan perannya 
masing-masing. Guru mengamati proses 
tersebut dan melakukan evaluasi.

•	 Setelah semua kelompok maju guru 
mengajak siswa melakukan refleksi 
kegiatan yang baru saja mereka lakukan.

Ayo Berdiskusisi

•	 Guru meminta siswa duduk melingkar 
lalu mendiskusikan tentang sikap tolong 
menolong yang merupakan salah satu 
perb1uatan yang sesuai dengan bunyi 
sila-sila Pancasila. Begitu pula sopan 
santun dalam meminta tolong. Guru 
menggali pengetahuan siswa tentang 
contoh-contoh perbuatan lainnya yang 
sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan 

1	

   

Pagi hari ibu menyiapkan sarapan.

Ayah dan Beni menunggu ibu menyiapkan sarapan.

Perhatikan percakapan mereka di atas.

Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong.

Lakukan bermain peran bersama temanmu.

Sampaikan ungkapan permintaan tolong.

Bu, tolong 
ambilkan 

piringnya ya, Bu.

Baik, Pak. 

Beni mau makan 
apa? Hore, sarapan 

sudah siap.  Bu, 
tolong ambilkan 

aku nasi dan 
telurnya ya

37Subtema 1: Kegiatan Pagi Hari

Sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan 

yang sesuai dengan Pancasila. Jika ingin minta 

tolong kita harus menyampaikannya dengan 

santun. Sikap santun juga contoh sikap yang sesuai 

dengan Pancasila.

Kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila bukan?

Diskusikan perilaku yang sesuai dengan Pancasila.

Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas.

Ayo Berdiskusisi
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melakukan tanya jawab.

•	 Setelah diskusi siswa diminta berdiri. 
Guru meminta siswa membentuk 
kelompok sejumlah bilangan yang guru 
sebutkan. Kelompok yang tidak berhasil 
membuat kelompok sejumlah yang 
ditentukan harus menyebutkan satu 
contoh perilaku yang sesuai dengan 
Pancasila.

•	 Guru mengulang dengan bilangan yang 
berbeda. Kembali yang tidak berhasil 
membentuk kelompok sesuai jumlah 
yang ditentukan harus menyebutkan 
contoh perilaku yang sesuai dengan 
Pancasila. 

•	 Selanjutnya guru mengingatkan kembali 
tentang urutan bilangan dan cara 
menulis lambang bilangan 11 sampai 
dengan 20.

•	 Beberapa siswa diminta maju ke depan 
untuk berlatih menuliskan lambang 
bilangan yang disebutkan oleh guru.

•	 Kemudian guru membentuk kelompok.

•	 Masing-masing kelompok diberikan 
beberapa kartu bilangan yang sama.

•	 Guru mengadakan lomba adu cepat 
menyusun urutan bilangan (bisa urutan 
dari kecil ke besar atau sebaliknya)

•	 Guru memberi aba-aba hitungan sebagai 
tanda untuk lomba dimulai. 

•	 Setiap kelompok menyusun kartu-kartu 
bilangan sesuai urutan yang ditentukan 
guru Setelah siswa mengerti, guru 
meminta siswa menyelesaikan soal 
latihan yang ada di buku teks.

•	 Sebelum kegiatan belajar ditutup siswa 
melakukan refleksi kegiatan hari ini.

•	 Kegiatan ditutup dengan doa bersama 

•	

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)
Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

Ayo Berlatihhhh

 Membantu ibu saat sedang menyiapkan sarapan

 di pagi hari, adalah suatu perbuatan yang terpuji.

 Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung.

Hitunglah peralatan dapur berikut ini:
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Penilaian Keterampilan

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Perlu Pendampingan

1. Bermain peran Mengandung ung-
kapan permintaan 
tolong, dialog 
lancar, lafal dan 
intonasi tepat, 
percaya diri 

Mengandung ung-
kapan permintaan 
tolong, dialog 
lancar, lafal dan 
intonasi tepat, 
namun kurang 
percaya diri

Mengandung 
ungkapan 
permintaan 
tolong, dialog 
atau lafal dan 
intonasi kurang 
tepat tepat, 
tapi percaya 
diri

Tidak mengandung 
kalimat permintaan 
tolong

2. Menentukan lambang 
bilangan

Hanya ada mak-
simal 1 kekeliruan 
dari 10 soal

Ada 2-3 kekeliruan 
dari 10 soal

Ada 4-5 keke-
liruan dari 10 
soal

Lebih dari 5 kekeli-
ruan dalam 10 soal

Remedial

Mengulang pemahaman konsep bilangan 20-11 dan lambangnya bagi yang masih 
belum memahamainya.

Refleksi guru:

Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran?

Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus?

Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah Bapak/Ibu

lakukan?

Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pem  bela jaran yang

Bapak/Ibu lakukan menjadi lebih efektif?
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Subtema 2: 

Kegiatan Siang Hari

Bahasa Indonesia
3.7  Mengenal kosakata yang 

berkaitan dengan peristiwa 
siang dan malam melalui 
teks pendek (berupa 
gambar, slogan sederhana, 
tulisan, dan atau syair 
lagu)

3.8  Mengenal ungkapan 
penyampaian terima kasih, 
permintaan maaf, tolong, 
dan pemberian pujian, 
ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang laindengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan 
tulisan yang dapat dibantu 
dengan kosa kata bahasa 
daerah

4.7  Menjelaskan kosa kata 
Bahasa Indonesia dan 
ejaan yang tepat terkait 
peristiwa siang dan malam 
dalam teks tulis dan 
gambar

4.8  Mengucapkan ungkapan 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan 
pemberian pujian, dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulisan

PJOK

3.3  Memahami prosedur 
pola gerak dasar 
manipulatif sesuai konsep 
tubuh, ruang, usaha, 
dan keterhubungan 
dalamberbagai bentuk 
permainan sederhana dan 
atau tradisional

4.3  Mempraktikkan prosedur 
pola gerak dasar 
manipulatif sesuai konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional

Matematika
3.1    Menjelaskan makna 

bilangan cacah sampai 
dengan 99 sebagai banyak 
anggota suatu kumpulan 
obyek.

3.2  Menjelaskan lambang 
bilangan sampai dua angka 
dan nilai tempat penyusun 
lambang bilangan 
menggunakan kumpulan 
benda konkret serta cara 
membacanya.

4.1    Menyajikan bilangan 
cacah sampai dengan 99 
yang bersesuaian dengan 
banyak anggota kumpulan 
obyek yang disajikan

4.2  Menuliskan lambang 
bilangan sampai dua angka 
yang menyatakan banyak 
anggota suatu kumpulan 
obyek dengan ide nilai 

SBdP
3.3  Memahami gerak anggota 

tubuh melalui 

4.3   Memeragakan gerak 
anggota tubuh melalui tari

Subtema
2

Pemetaan Kompetensi Dasar

PPKn
1.2  Menerima aturan yang 

berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa 

2.2  Menerima aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah

3.2  Memahami aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah

4.2  Melakukan perbuatan yang 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mempelajari	kosa	kta	yang	berhubungan	
dengan siang hari

•	 Mendiskusikan	kegiatan-kegiatan	yang	baik	
di siang hari yang sesuai dengan aturan 
yang berlaku di rumah   

•	 Melakukan	gerak	cepat	anggota	tubuh	
dalam suatu gerak tari 

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Kosa	kata	tentang	kegiatan	siang	hari
•	 Aturan	di	rumah
•	 Gerak	kuat	dan	lemah	dalam	tari
Keterampilan
•	 Menggunakan	kosa	kata	yang	dipelajari	

dalam kalimat
•	 Menunjukkan	perbuatan	yang	sesuai	

dengan aturan di rumah
•	 Memeragakan	gerak	kuat	dan	lemah	

dalam suatu tari

•	 Melakukan	latihan	menendang	yang	
dihubungkan dengan permainan

•	 Bermain	menyusun	huruf	menjadi	kosa	kata	
terkait kegiatan siang hari

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Cara	menendang	dengan	benar
•	 Kosa	kata	tentang	siang	hari
Keterampilan
•	 Mempraktikkan	gerakan	menendang
•	 Menyusun	huruf	menjadi	kata	tentang	

siang hari

•	 Membaca	pemahaman	tentang	kegiatan	
siang hari  yang sesuai dengan aturan di 
sekolah

•	 Membedakan	perbuatan	yang	sesuai	aturan	
dengan yang tidak sesuai dengan aturan 
berdasarkan teks bacaan 

•	 Mengenal	nama	bilangan	11-20

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Kosakata	tentang	siang	hari
•	 Perbuatan	yang	sesuai	dengan	aturan	di	

rumah 
•	 Nama	bilangan
Keterampilan
•	 Menuliskan	kosakata	tentang	siang	hari
•	 Menunjukkan	sikap	yang	sesuai	aturan	
•	 Menentukan	nama	bilangan	yang	sesuai	

dengan lambangnya

•	 Latihan	menendang	sambil	bermain

•	 Bermain	menyusun	kata	menjadi	kalimat

•	 Memeragakan	gerak	lambat	dalam	tari

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
• Gerakan menendang
•	 Menyusun	kalimat
•	 Gerak	cepat	dan	lambat	dalam	tari
Keterampilan
•	 Mempraktikkan gerak menendang melalui 

permainan
•	 Menyalin kalimat 
•	 Memeragakan	gerak	cepat	dan	lambat	

dalam tari

•	 Mengenal	nilai	tempat	satuan	dan	puluhan	

•	 Melakukan	percakapan	yang	memuat	
ungkapan perintah 

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Ungkapan	perintah
•	 Nilai	tempat	satuan	dan	puluhan
Keterampilan
•	 Menggunakan	ungkapan	perintah	dalam	

percakapan
•	 Menentukan	nilai	tempat	suatu	bilangan

•	 Sosiodrama	kegiatan	siang	hari	yang	
didalamnya terdapat ungkapan perintah

•	 Menunjukkan	perilaku	yang	sesuai	dengan	
aturan di rumah 

•	 Mengenal	nilai	tempat	bilangan

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Ungkapan	perintah
•	 Perilaku	yang	sesuai	dengan	aturan	di	

rumah 
•	 Nilai	tempat	
Keterampilan
•	 Bersosiodrama
•	 Menunjukkan	perilaku	yang	sesuai	

dengan Pancasila
•	 Menunjukkan	penggunaan	nilai	tempat	

bilangan

Subtema 2: 

Kegiatan Siang Hari
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 1

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.3  Mengenal gerak 
cepat dan gerak 
lambat pada 
sebuah tari

4.3  Memeragakan 
gerak cepat dan 
gerak lambat 
dalam sebuah 
tari

PPKn

3.2  Memahami 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari=hari di 
rumah

4.2  Melakukan 
perbuatan yang 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah

3.2.40 Mengidentifikasi 
kegiatan-
kegiatan siang 
hari yang sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku di 
rumah 

4.2.40 Memeragakan 
kegiatan-
kegiatan siang 
hari yang sesuai 
dengan aturan 
di rumah

3.7.4 Mengidentifikasi 
kosakata yang 
berhubungan 
dengan siang hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
siang dan malam, 
dengan tepat

4.7.4 Menyusun huruf 
menjadi kosa kata 
terkait kegiatan 
siang hari 

3.3.1  Mengidentifikasi 
variasi gerak 
cepat anggota 
tubuh dalam 
suatu gerak tari

4.3.1  Memeragakan 
variasi gerak 
cepat anggota 
tubuh dalam 
suatu tari

SBdP

Matahari bersinar terik.

 Udara terasa panas.

Bel sekolah berbunyi

 tanda belajar sudah selesai.

Siswa kembali pulang ke rumah.

42 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI
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Siang Hari
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Matahari bersinar terik.

 Udara terasa panas.

Bel sekolah berbunyi

 tanda belajar sudah selesai.

Siswa kembali pulang ke rumah.

42 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Subtema 2 

Kegiatan
Siang Hari

URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak gambar dan teks  yang disampaikan oleh guru dan 
permainan menyusun kartu huruf menjadi kata, siswa dapat menemukan 
kosakata tentang kegiatan siang hari dengan tepat

. 2 Dengan menggunakan kartu-kartu huruf siswa dapat menyusun kosa 
kata terkait kegiatan siang hari dengan tepat.

. 3 Melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang 
sesuai dengan aturan di rumah. 

. 4 Dengan bercerita siswa mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang 
sesuai dengan aturan di rumah.

. 5 Dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan guru, siswa mampu 
mengidentifikasi gerak cepat dalam sebuah tari.

. 6 Dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu memeragakan panjang 
gerak cepat pada sebuah tarian.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Video/gambar tarian yang gerakannya cepat 

•	 Kartu-kartu huruf

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

. 1 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar.

. 2 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

. 3 Sebagai pembuka pelajaran guru dapat melakukan “ice breaking” 
untuk menghidupkan suasana kelas agar semangat (misalnya dengan 
bernyanyi dan meneriakkan yel-yel penyemangat)

. 4 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

Kegiatan Inti:

Ayo Mengamatii

•	 Siswa mengamati gambar dan suasana siang hari yang ditunjukkan oleh 
guru (guru dapat menggunakan gambar di buku teks atau gambar(video)  
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yang disiapkan secara khusus sebagai 
media)

•	 Siswa diminta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terkait gambar yang mereka 
amati. Guru memancing sikap kritis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan “adakah 
yang ingin kamu ketahui dari gambar 
yang kamu amati?” Siapa yang mau 
mengajukan pertanyaan?

•	 Guru mengajak siswa mendiskusikan 
kegiatan-kegiatan di siang hari.

•	 Siswa diminta menyebutkan kata-kata 
yang berhubungan dengan kegiatan 
siang hari. Guru menuliskan kata yang 
disebutkan siswa di papan tulis agar 
dapat di baca oleh siswa lainnya. Setelah 
tidak ada lagi siswa yang menyebutkan, 
guru dapat menambahkan kosa katanya 
jika diperlukan, dengan cara memberikan 
pertanyaan yang memancing ingatan 
siswa.

•	 Untuk memperkuat pemahaman tentang 
kosa kata yang dipelajarinya, guru 
melakukan permainan menyusun kartu 
huruf menjadi kata.

•	 Setelah itu siswa diminta menyelesaikan 
lembar kerja tentang pengenalan kosa 
kata yang berhubungan dengan kegiatan 
siang hari.

Ayo Berdiskusisi

•	 Guru melanjutkan dengan diskusi 
berkaitan dengan kegiatan siang hari 
di rumah. Diskusi juga diarahkan untuk 
membahas aturan-aturan yang harus 
diikuti saat berada di rumah, khususnya 
pada siang hari.

•	 Guru meminta siswa berpasangan.

•	 Bersama pasangan masing-masing 
siswa diminta mendiskusikan kegitaan-
kegiatan pada siang hari sepulang 
sekolah, yang sesuai dengan aturan di 
rumah. 

•	 Setelah waktu yang diberikan habis, guru 

Dayu pulang sekolah.
Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu.
Ibu menyambut Dayu dengan gembira.
Dayu tampak lelah.
Dayu membuka sepatu dan merapikannya.
Dayu meletakkan tas dan berganti baju.
Dayu cuci tangan lalu makan.
Setelah makan Dayu istirahat sejenak.
Ibu menyuruh Dayu tidur siang.
Dayu patuh pada ibunya.

43Subtema 2: Kegiatan siang Hari

Dayu punya kebiasaan yang baik. 

Pulang sekolah Dayu merapikan tasnya.

Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya.

Sambil istirahat Dayu juga suka membaca.

Sesekali Dayu menonton televisi.

Nah bagaimana denganmu?

Apa kebiasaanmu sepulang sekolah?

Ceritakan kebiasaanmu!

Ayo Mengamatii

47Subtema 2: Kegiatan siang Hari

Perhatikan gambar berikut ini.

Mana kebiasaan yang baik? Beri tanda (√)

Mana kebiasaan yang tidak baik? Beri tanda (X)

Berilah alasanmu.

 Gambar anak yang
 meletakkan sepatu di lantai

 sembarangan

 Gambar anak yang
 meletakkan sepatu di lantai

 sembarangan

48 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI
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memberi kesempatan kepada siswa yang 
mau menceritakan kepada temannya di 
depan kelas.

•	 Selesai diskusi guru mengajak siswa 
bermain sambil melakukan gerak cepat 
dalam tari. 

•	 Guru menggunakan musik yang 
temponya cepat. Seperti lagu Tarian 
Ayam (Chicken Dance) yang bisa di lihat 
di internet.

•	 Siswa diminta memeragakan secara 
mandiri atau berkelompok.

•	 Setelah semua siswa selesai mencoba memeragakan, guru meminta 
seluruh kelas melakukan gerakan Tarian Ayam (Chicken Dance).

Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup guru menanyakan bagaimana perasaan siswa selama 
mengikuti kegiatan. Menanyakan apa yang sudah di mengerti dan apa 
yang belum.

•	 Kalau memungkinkan guru dapat meminta siswa mengisi form self 
assesment yang biasa disiapkan sebelumnya.

•	 Guru memandu siswa untuk berdoa.

Salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah 
menari. 

Dalam tari ada gerakan cepat dan lambat.

Gerak tari yang cepat,  iringannya cepat.

Gerak tari yang lambat iringannya lambat.

Kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari.

Iringan musik yang cepat untuk latihan gerak cepat. 

Iringan musik yang lambat untuk latihan gerak 
lambat. 

Contoh tarian tradisional yang geraknya cepat 
misalnya Tari Saman dari Aceh.

Dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari dengan 
mengikuti gerak Tari Ayam. 

Kegiatan Bersama Orang Tua

Orang tua bersama siswa membuat kesepakatan tentang 
kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan siswa 
sepulang sekolah
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Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)
Penilaian Pengetahuan: 

Menyelesaikan LK tentang kosakata berhubungan dengan kegiatan pagi hari

Penilaian Keterampilan:

Keterampilan
Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Menyusun kartu huruf menjadi 

kata
Hanya terdapt 
paling banyak 1 
kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 
kesalahan

Terdapat lebih 
dari 5 keslahan

2. Memeragakan gerak cepat dalam 
tarian

Mampu mel-
akukan gerakan 
dengan sem-
purna dari awal 
sampai akhir 
tanpa inter-
vensi 

Mampu mel-
akukan gerakan 
dari awal 
sampai akhir 
dengan sedikit 
intervensi

Gerakan tidak 
sempurna dan 
butuh asistensi 
yang cukup

Belum mampu 
melakukan 
gerakan

Menyusun kartu huruf menjadi kata

No. Nama Siswa
Hanya terdapt 
paling banyak 
1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 
kesalahan

Terdapat lebih 
dari 5 kesla-
han

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....

Memeragakan gerak cepat dalam tarian

No.
Nama 
Siswa

Mampu melaku-
kan gerakan den-
gan sempurna dari 
awal sampai akhir 
tanpa intervensi 

Mampu melaku-
kan gerakan dari 
awal sampai akhir 
dengan sedikit 
intervensi

Gerakan tidak 
sempurna dan 
butuh asistensi 
yang cukup

Belum mampu 
melakukan 
gerakan

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 2

Bahasa Indonesia PJOK

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.3 Memahami 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3  Mempraktikkan 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.7.4 mengidentifikasi 
kosakata yang 
berhubungan 
dengan siang hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
siang dan malam, 
dengan tepat

4.7.4  Menyusun huruf 
menjadi kosa kata 
terkait kegiatan 
siang hari 

3.3.3  Menjelaskan 
prosedur gerakan 
menendang 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional.

4.3.3 Mempraktikkan 
gerakan 
menendang 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional.
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan dan contoh yang diberikan guru siswa 
mampu menunjukkan prosedur gerakan menendang dengan tepat.

. 2 Melalui kegiatan praktik siswa mampu melakukan gerakan menendang 
dengan tepat.

. 3 Melalui tanya jawab siswa mampu menyebutkan kosa kata yang 
berhubungan dengan siang hari dengan lafal dan ejaan yang tepat.

. 4 Dengan menggunakan kartu-kartu huruf siswa mampu menyusun kata-
kata yang berhubungan dengan siang hari dengan tepat.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 buku teks

•	 bola 

•	 set kartu-kartu huruf yang mewakili kosa kata yang berhubungan dengan 
pagi hari (jumlahnya disesuaikan jumlah kelompok yang akan dibentuk)

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembukaan:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

Kegiatan Inti:

•	 Siswa ke luar kelas menuju halaman 
sekolah/lapangan olahraga sekolah.

•	 Salah satu siswa memimpin doa

•	 Siswa melakukan gerakan pemanasan 
dengan panduan guru

•	 Siswa memperhatikan penjelasan dan 
contoh yang diperlihatkan guru tentang 
teknik-teknik menendang  sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, dan usaha. Mulai 

 Setiap Selasa pulang sekolah Edo berlatih main
 bola. Hari ini dia berlatih cara menendang.
Edo berlatih dengan sungguh-sungguh.
Dia memperhatikan cara menendang bola.

 Menendang dengan kaki bagian
dalam

 Menendang dengan kaki bagian
luar

Menendang dengan punggung kaki

50 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI
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dari cara menendang dengan kaki bagian 
dalam, kemudian menendang dengan 
kaki bagian luar, dilanjutkan dengan 
gerakan menendang dengan punggung 
kaki.

•	 Selama guru menjelaskan, beberapa 
siswa diminta mencoba melakukan 
gerakan tersebut bergantian. 

•	 Kemudian guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok sesuai dengan 
jumlah bola yang ada.

•	 Masing-masing kelompok membentuk 
lingkaran. Guru menyerahkan bola 
kepada setiap kelompok.

•	 Lalu siswa mempraktikkan gerakan 
menendang yang baru saja diajarkan. 
Bola ditendang bergantian oleh setiap 
anggota kelompok dengan beberapa 
teknik yang sudah diajarkan (menendang 
dengan kaki bagian dalam, kaki bagian 
luar, dan punggung kaki)

•	 Selesai berolahraga siswa dan guru 
mengucapkan syukur kepada Tuhan dan 
melanjutkan kegiatan berikutnya

Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah siswa siap melanjutkan pelajaran 
guru mengingatkan kembali tentang kosa 
kata yang berhubungan dengan siang 
hari. Siswa menyebutkan kosa kata yang 
mereka ingat dan guru menuliskannya di 
papan tulis. 

•	 Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang terdiri dari paling banyak 
4 orang. Masing-masing kelompok 
diberikan kartu-kartu kata yang mewakili 
kata-kata yang berhubungan dengan 
siang hari.

•	 Setiap kelompok diberi waktu 10 menit 
untuk menyusun  kartu-kartu yang ada 
menjadi kata yang berhubungan dengan 
siang hari. Kelompok pemenangnya 
adalah yang berhasil menyusun kata 
paling cepat.

Selesai bermain Edo pulang ke rumah.
Edo beristirahat di ruang keluarga.
Sambil beristirahat Edo belajar membaca.
Edo mengambil kartu-kartu huruf miliknya.
Dia pun menyusunnya menjadi kata.

Ayo bantu Edo menyusun huruf menjadi kata!
Huruf depan pada kata itu sudah ditentukan.
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•	 Setelah bermain siswa diminta mengerjakan lembar kerja tentang 
menyusun huruf menjadi kata.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru meminta siswa mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan.

•	 Guru menanyakan perasaan siswa setelah belajar seharian.

•	 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang apa yang mereka pelajari dan 
apa yang mereka tidak mengerti selama kegiatan.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan

Penilaian Pengetahuan: 

. 1 Tes lisan tentang prosedur melakukan gerak menendang

. 2 Menyebutkan kosa kata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari

Penilaian Keterampilan: 

. 1 Melakukan gerakan menendang

. 2 Menyusun huruf menjadi kata

Keterampilan

Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan

1. Melakukan gerakan me-
lempar

Gerakan kaki 
saat menen-
dang benar, 
tendangan tepat 
sasaran, tanpa 
intervensi, me-
nendang dengan 
percaya diri. 

Gerakan kaki 
saat menendang 
benar, tendan-
gan tepat sasa-
ran, ada sedikit 
intervensi dan 
kurang percaya 
diri

Gerakan kaki 
saat menendang 
benar, namun 
tendangan 
kurang tepat 
sasaran, ada 
intervensi guru, 
namun percaya 
diri.

Belum mampu 
melakukan gera-
kan menendang.

2. Menyusun huruf menjadi 
kata

Terdapat paling 
banyak 1 kesala-
han

Terdapat 2-3 
kesalahan 

Terdapat 4-5 
kesalahan 

Terdapat lebih 
dari 5 kesalahan
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Lembar Penilaian Keterampilan :

. 1 Melakukan gerakan menendang
No. Nama Siswa Gerakan kaki 

saat menen-
dang benar, 
tendangan 
tepat sasaran, 
tanpa interven-
si, menendang 
dengan percaya 
diri. 

Gerakan kaki 
saat menen-
dang benar, 
tendangan 
tepat sasaran, 
ada sedikit 
intervensi dan 
kurang percaya 
diri

Gerakan kaki 
saat menen-
dang benar, 
namun tend-
angan kurang 
tepat sasaran, 
ada intervensi 
guru, namun 
percaya diri.

Belum mampu 
melakukan 
gerakan me-
nendang.

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Menyusun huruf menjadi kata

No. Nama Siswa

Terdapat pal-
ing banyak 1 
kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan 

Terdapat 4-5 
kesalahan 

Terdapat lebih 
dari 5 kesala-
han

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin - √ Baik

3. Fulan - - - √ Perlu 
Pendampingan
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 3

PPKn Matematika

Bahasa Indonesia

3.2  Memahami 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

4.2  Melakukan 
kegiatan 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.2  Menjelaskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka dan nilai 
tempat penyusun 
lambang bilangan 
menggunakan 
kumpulan benda 
konkret serta cara 
membacanya.

4.2  Menuliskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka yang 
menyatakan 
banyak anggota 
suatu kumpulan 
obyek dengan ide 
nilai tempat

3.2.4  Mengidentifi-
kasi kebiasaan-
kebiasaan di 
siang hari yang 
sesuai aturan di 
rumah

4.2.4 Menerapkan 
kebiasaan di 
siang hari yang 
sesuai dengan 
aturan di rumah 

3.7.6  Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosa kata yang 
berhubungan 
dengan siang 
hari 

4.7.6   Menentukan 
kosa kata terkait 
siang hari yang 
tepat untuk 
melengkapi 
kalimat 

3.2.6  Membaca nama 
bilangan 11 
sampai 20

4.2.6 Menuliskan 
nama bilangan 11 
sampai 20
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui penjelasan guru dalam diskusi kelas siswa mampu 
mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan di siang hari yang sesuai dengan 
aturan di rumah dengan tepat.

. 2 Melalui bercerita siswa mampu menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di 
siang hari yang sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat.

. 3 Melalui kegiatan membaca siswa mampu mengidentifikasi kosa kata 
terkait kegiatan siang hari dengan tepat

. 4 Melalui kegiatan menjiplak siswa mampu menuliskan kosa kata terkait 
kegiatan siang hari dengan tepat

. 5 Dengan memperhatikan contoh siswa mampu mengidentifikasi nama 
dan lambang bilangan 11 sampai dengan 20.

. 6 Melalui lembar latihan soal siswa mampu menentukan nama bilangan 
sesuai dengan lambang bilangannya dengan tepat

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Kartu-kartu lambang bilangan 11 sampai dengan 20

•	 Kartu-kartu nama bilangan 11 sampai dengan 20

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembukaan:

•	 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

Kegiatan Inti:

Ayo Mengamatii

•	 Guru memandu siswa untuk membaca wacana sederhana yang 
berhubungan dengan kegiatan siang hari, dengan lafal dan intonasi yang 
benar. 

•	 Beberapa siswa membaca wacana tersebut bergantian. Kemudian guru 
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meminta siswa membacanya bersama-
sama.

•	 Siswa melafalkan setiap kata yang 
ada dalam wacana tersebut dengan 
bimbingan guru.

•	 Sesudah kegiatan membaca siswa 
diminta mencari kosa kata yang hilang 
dari teks yang baru dipelajari.

Ayo Berdiskusisi

•	 Kemudian siswa diminta mendiskusikan 
secara berkelompok, kebiasaan-
kebiasaan baik yang yang harus 
dilakukan di rumah.

•	 Secara bergantian setiap kelompok 
menyampaikan hasil diskusinya kepada 
kelompok lainnya.

•	 Setelah semua kelompok maju siswa 
diminta mengerjakan lembar kerja di 
buku siswa secara mandiri.

Ayo Mengamatii

•	 Setelah siswa selesai berdiskusi 
guru melanjutkan pelajaran dengan 
menjelaskan tentang nama bilangan dan 
lambangnya.

•	 Memantik ingatan siswa tentang 
bilangan 11 sampai dengan 20. Beberapa 
siswa diminta mengurutkan bilangan 11 
sampai dengan 20, baik urutan dari yang 
paling kecil ke yang paling besar dan 
sebaliknya.

•	 Setelah itu secara bergantian siswa 
diminta maju untuk menuliskan bilangan 
11 sampai dengan 20 yang sudah mereka 
tahu. Di usahakan berurutan dari yang 
terkecil.

•	 Lalu guru menuliskan nama bilangan dari 
bilangan-bilangan yang sudah dituliskan 
tersebut.

•	 Guru meminta siswa melafalkan nama 

Bacalah dengan nyaring.

Pulang Sekolah

Hari sudah siang.

Sekolah telah usai.

Siti segera pulang ke rumah.

Sampai di rumah Siti beristirahat.

Sambil beristirahat Siti membaca buku.

Siti mengulang pelajaran di rumah.

Siti suka belajar.

Dia ingin jadi anak pintar.

52 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

 Tentukan mana kebiasaan yang baik dan mana yang
tidak baik.

Beri tanda centang (√) untuk perbuatan baik.

Beri tanda silang (X) untuk perbuatan tidak baik.

55Subtema 2: Kegiatan siang Hari

Mengulang pelajaran di rumah sepulang sekolah 

adalah kebiasaan baik. Ayo, kita mengulang 

pelajaran tentang bilangan.

Kali ini kita belajar tentang nama bilangan dan 

lambangnya.

Nama  bilangan Lambangnya

Sebelas 11

Dua belas 12

Tiga belas 13

Empat belas 14

Lima belas 15

Enam belas 16

Tujuh belas 17

Delapan belas 18

Sembilan belas 19

Dua puluh 20

Ayo Mengamatii
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bilangan tersebut dengan suara yang 
nyaring. 

•	 Lalu secara acak guru meminta siswa 
melafalkannya satu persatu.

•	 Kemudian guru menghapus nama-nama 
bilangan yang sudah dituliskan tersebut. 

•	 Lalu secara bergantian siswa maju ke 
depan menuliskan kembali nama-nama 
bilangan tersebut.

•	 Setelah semua bilangan dituliskan 
namanya, guru kembali meminta seluruh 
siswa melafalkannya satu persatu.

•	 Kemudian siswa diminta mengerjakan 
soal di lembar kerja yang ada pada buku 
teks.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali apa yang sudah 
mereka pelajari hari tersebut.

•	 Siswa diminta menyampaikan kesulitan yang mereka rasakan.

•	 Guru menanyakan perasaan siswa selama proses pembelajaran.

•	 Lalu meminta salah satu siswa memimpin doa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan:  latihan soal tertulis
1. Penilaian Keterampilan:

Keterampilan

Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup Perlu Pendampingan

1. Menetukan kata yang 
hilang 

Semua kata dip-
ilih dengan tepat

Ada 1-2  keke-
liruan memilih 
kata

Ada 3-4 kekli-
ruan memilih 
kata

Lebih dari 4 kekeli-
ruan memilih kata

2. Bercerita tentang kebi-
asaan yang sesuai den-
gan aturan di rumah

Cerita runut, kali-
matnya benar, la-
fal intonasi tepat, 
dan percaya diri

Hanya memen-
uhi 3 kriteria

Hanya memen-
uhi 2 kriteria

Hanya memenuhi 1 
kriteria

3. Menentukan nama 
bilangan 11 sampai 20

Ada paling ban-
yak 1 kekeliruan 
dalam

Ada 2-3 kekeli-
ruan dalam

Ada 4-5 kekeli-
ruan dalam

Ada lebih dari 5 
dalam 

Ayo Berlatihhhh

Cobalah selesaikan soal latihan berikut ini.

Pasangkan nama bilangan dengan lambangnya.

dua puluh 17

15 delapan belas

14sebelas

20lima belas

tujuh belas 18

tiga belas 11

12 empat belas

13dua belas
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Format Penilaian Keterampilan

. 1 Menentukan kata yang hilang

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat
Semua kata 
dipilih dengan 
tepat

Ada 1-2  keke-
liruan memilih 
kata

Ada 3-4 kekli-
ruan memilih 
kata

Lebih dari 4 
kekeliruan 
memilih kata

1. Dayu √ Perlu 
Pendampingan

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Bercerita tentang kebiasaan yang sesuai dengan aturan di rumah

No.
Nama 
Siswa

Predikat

Cerita runut, 
kalimatnya 
benar, lafal 
intonasi tepat, 
dan percaya 
diri

Hanya me-
menuhi 3 
kriteria

Hanya me-
menuhi 2 
kriteria

Hanya me-
menuhi 1 
kriteria

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....

3. Menentukan nama bilangan 11-20

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Ada paling 
banyak 1 keke-
liruan dalam 
menentukan 
nama bilangan 
11-20

Ada 2-3 keke-
liruan dalam 
menentukan 
nama bilangan 
11-20

Ada 4-5 keke-
liruan dalam 
menentukan 
nama bilangan 
11-20

Ada lebih 
dari 5 dalam 
menentukan 
nama bilangan 
11-20

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 4

SBdP

Bahasa IndonesiaPJOK

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

33.2 Memahami 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalamberbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3 Mempraktikkan 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.3   Memahami gerak 
anggota tubuh 
melalui tari

4.3   Memeragakan 
gerak anggota 
tubuh melalui tari

3.7.6 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosa kata yang 
berhubungan 
dengan siang hari

4.7.6 Menyusun kalimat 
dari kosa kata 
terkait dengan 
kegiatan siang 
hari

3.3.3 Menjelaskan 
prosedur gerakan 
menendang 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional.

4.3.3 Mempraktikkan 
gerakan 
menendang 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.3.2  Membedakan 
gerak cepat dan 
lambat anggota 
tubuh dalam 
suatu gerak tari

4.3.2  Memeragakan 
gerak cepat dan 
lambat anggota 
tubuh dalam 
suatu gerak tari 
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan dan contoh guru siswa mampu 
mengidentifikasi gerak menendang sebagai bagian dari gerak 
manipulatif dengan tepat.

. 2 Melalui permainan kasti siswa mampu mempraktikkan gerakan 
menendang sebagai bagian dari gerakan manipulatif dengan benar.

. 3 Dengan memperhatikan contoh dari guru siswa mampu mengidentifikasi 
kalimat yang berasal dari kosa kata yang terkait dengan siang hari

. 4 Melalui permainan merangkai kata siswa mampu menyusun kalimat 
sederhana dari kosa kata tentang kegiatan siang hari.

. 5 Dengan menyimak penjelasan dan contoh guru siswa mampu 
mengidentifikasi gerak lemah pada suatu tari dengan tepat.

. 6 Melalui gerak dan lagu  siswa mampu memeragakan gerak lemah dalam 
sebuah tari.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks 

•	 Bola 

•	 Lagu “Kupu-kupu”

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembukaan:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

•	 Setelah itu guru membawa siswa ke halaman sekolah/lapangan 
olahraga.

Kegiatan Inti: 

•	 Guru memimpin siswa untuk melakukan pemanasan

•	 Setelah pemanasan, guru menjelaskan bahwa mereka akan berlatih 
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menendang melalui permainan kucing-
kucingan. Sebelum bermain guru 
menjelaskan bahwa salah satu gerakan 
penting dalam bermain Kucing-Kucingan 
adalah gerakan menendang  bola. 
Siswa menyimak penjelasan dan contoh 
gerakan menendang bola sebagai contoh  
gerakan manipulatif.

•	 Satu persatu siswa mencoba 
mempraktikkan gerakan menendang bola 
yang baru saja dicontohkan guru.

•	 Setelah semua siswa mencoba, sisa 
waktu dimanfaatkan untuk bermain 
Kucing-Kucingan.

•	 Selesai bermain guru memandu siswa 
untuk melakukan refleksi kegiatan 
tersebut.

•	 Siswa kembali ke kelas dan melanjutkan 
kegiatan belajar.

Ayo Mencoba

•	 Setelah beristirahat sejenak, kemudian 
siswa diminta duduk berkelompok 
berbaris berbanjar ke belakang. Setiap 
kelompok paling banyak terdiri dari 5 
orang. 

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
permainan merangkai kata menjadi 
kalimat yang akan mereka lakukan.

•	 Guru memberikan satu kata yang 
berhubungan kepada masing-masing 
kelompok. Kelompok tersebut harus 
membuat kalimat yang berhubungan 
dengan siang hari, dari kata tersebut. 
Caranya adalah masing-masing anak 
secara bergilir dari mulai yang paling 
depan, mengucapkan satu kata dilanjut 
dengan teman di belakangnya. Setiap 
kelompok akan mendapatkan poin 1 
jika berhasil membuat kalimat dengan 
benar. Guru mencatat berapa kata setiap 
kalimat yang berhasil dibuat di masing-
masing kelompok. Setelah itu giliran 
kelompok berikutnya diberikan satu 
kata dan kemudian membuat kalimat. 

Siang ini Edo bermain.
Ia bermain kucing-kucingan bersama teman-teman.
Permainannya menggunakan bola.
Salah satu teman Edo jadi kucing.
Yang lain melingkar mengelilingi kucing.
Edo mulai menendang bola.
Bola ditendang ke arah teman lain dalam 
lingkaran.
Bola tidak boleh tersentuh kucing di tengah.
Yang gagal akan jadi kucing.
Mereka bermain dengan gembira.
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Setelah bermain Edo pulang ke rumah.

Sampai di rumah Edo berganti pakaian.

Sambil istirahat Edo mengambil kartu-kartu kata.

Edo menyusun kartu-kartu kata itu menjadi 
kalimat.

Buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. 

.........................................................................................

   

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

pulang

siang

makan

istirahat
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Seterusnya seperti itu sampai beberapa 
putaran. Kelompok pemenangnya adalah 
yang dapat poin paling banyak dan paling 
panjang kalimatnya. 

Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah bermain siswa diminta menyusun 
kalimat dari kata yang berkaitan dengan 
siang hari. 

•	 Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan 
menari.

•	 Siswa mengamati contoh gerak lemah 
yang diperagakan guru.

•	 Guru memperdengarakan musik yang 
mendukung gerakan lemah dalam tari. 
Misalnya lagu “Kupu-Kupu”

•	 Siswa dapat mempraktikkannya secara 
berkelompok atau sendiri-sendiri.

•	 Guru mengamati bagaimana siswa 
memeragakan gerak lemah dalam tari.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali apa yang sudah 
mereka pelajari hari tersebut.

•	 Siswa diminta menyampaikan kesulitan 
yang mereka rasakan.

•	 Guru menanyakan perasaan siswa 
selama proses pembelajaran.

•	 Lalu meminta salah satu siswa 
memimpin doa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis dan tes lisan

.........................................................................................

.........................................................................................

tidur

membaca
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Siang ini Dayu melakukan latihan menari.

Dayu melakukan latihan gerak lambat.

Contoh tarian dengan gerak lambat adalah Tari 
Serimpi.

Dayu berlatih gerak lambat dengan diiringi lagu. 
Lagu yang mengiringi adalah Lagu Kupu-Kupu.

Kegiatan Bersama Orang Tua

Orang tua mendampingi siswa berlatih tarian yang 
dipelajari di rumah.

Ayo Menari

62 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI
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Penilaian Keterampilan

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan

1. Melakukan gerak menen-
dang  bola

Melakukan  
gerakan dengan 
benar, tendan-
gan selalu tepat 
sasaran, tanpa 
intervensi guru

Melakukan  gera-
kan dengan benar,  
tanpa intervensi 
guru, namun 
kurang tepat 
sasaran.

Melakukan  
gerakan belum 
konsisten, ten-
dangan kurang 
tepat sasaran, 
ada intervensi 
guru 

Belum mampu 
melakukan 
gerakan dengan 
benar

2. Menyusun  kalimat Menyusun 
kalimat dengan 
benar tanpa ada 
kesalahan

Terdapat 1-2 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat 3-4 
kesalahan 
dalam menyu-
sun

Terdapat lebih 
dari 4 kesalahan 
dalam menyusun

3. Memeragakan gerak 
lemah dalam tari

Melakukan selu-
ruh gerak dengan 
benar tanpa 
intervensi

Melakukan selu-
ruh gerak dengan 
benar dengan 
intervensi minimal

Melakukan 
seluruh gerak 
dengan benar 
dengan inter-
vensi maksimal

Belum mampu 
melakukan gera-
kan 

Format Penilaian Keterampilan

. 1 Melakukan gerak menendang bola

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Melakukan  
gerakan den-
gan benar, ten-
dangan selalu 
tepat sasaran, 
tanpa inter-
vensi guru

Melaku-
kan  gerakan 
dengan benar,  
tanpa interven-
si guru, namun 
kurang tepat 
sasaran.

Melakukan  
gerakan belum 
konsisten, ten-
dangan kurang 
tepat sasaran, 
ada intervensi 
guru 

Belum mampu 
melakukan 
gerakan den-
gan benar

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Menyusun kalimat

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Menyusun 
kalimat dengan 
benar tanpa ada 
kesalahan

Terdapat 1-2 
kesalahan 
dalam menyu-
sun kalimat

Terdapat 3-4 
kesalahan 
dalam menyu-
sun kalimat

Terdapat 
lebih dari 
4 kesala-
han dalam 
menyusun 
kalimat

1. Dayu √ Baik Sekali

2. Udin √ Baik

3. Beni Baik
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. 3 Memeragakan gerak lemah dalam tari

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Melakukan 
seluruh gerak 
dengan benar 
tanpa inter-
vensi

Melakukan 
seluruh gerak 
dengan benar 
dengan inter-
vensi minimal

Melakukan 
seluruh gerak 
dengan benar 
dengan inter-
vensi maksi-
mal

Belum mampu 
melakukan 
gerakan 

1. Dayu √ Baik Sekali

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

√ kurang
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Pembelajaran 5

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Matematika Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.2    Menjelaskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka dan nilai 
tempat penyusun 
lambang bilangan 
menggunakan 
kumpulan benda 
konkret serta cara 
membacanya.

4.2    Menuliskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka yang 
menyatakan 
banyak anggota 
suatu kumpulan 
obyek dengan ide 
nilai tempat

3.7.6 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosa kata yang 
berhubungan 
dengan siang hari

4.7.6 Menyusun kalimat 
dari kosa kata 
terkait dengan 
kegiatan siang 
hari 

3.2.9  Menentukan nilai 
tempat (satuan 
dan puluhan) 
bilangan terdiri 
dari dua angka 
(11 sampai 
dengan 20) 
dengan satuan 
benda konkret

4.2.9  Menuliskan 
bilangan terdiri 
dari dua angka 
(11 sampai 
dengan 20) 
sesuai dengan 
nilai tempat.
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan guru menggunakan benda-benda konkret/
gambar siswa mampu mengidentifikasi nilai tempat bilangan 11 sampai 
dengan 20  dengan tepat.

. 2 Dengan menggunakan papan tabel nilai tempat siswa mampu 
menentukan nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dan 
menuliskannya dengan benar.

. 3 Melalui penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang 
menggunakan kosa kata yang berhubungan dengan siang hari.

. 4 Setelah mengidentifikasi siswa mampu membuat cerita lisan yang berisi 
kalimat yang berhubungan dengan siang hari.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Media hitung dari benda-benda konkret (batang lidi, biji-bijian, sedotan, 
blok diene, dll)

•	 Karet gelang

•	 Kartu puluhan dan satuan

•	 Papan tabel nilai tempatnya

....
Puluhan Satuan

.... ....

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembukaan:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang apa kegiatan belajar yang akan 
dilakukan hari ini.
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Kegiatan Inti:

Ayo Berlatihhhh

•	 Guru mengingatkan kembali tentang 
nama dan lambang bilangan 11 sampai 
dengan 20. 

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 
20.

•	 Guru mengambil 11 batang lidi. Lalu guru 
mengikat 10 batang lidi dengan karet. 
Sisa 1 batang lidi. Lalu guru menjelaskan 
bahwa 11 itu terdiri dari 1 puluhan dan 
1 satuan.  Guru menggambarkan dan 
menuliskannya di papan tulis. Setelah itu 
guru mengambil 15 batang lidi lainnya. 
Guru mengikat sepuluh batang lidi dan 
membiarkan 5 batang lidi lainnya. Guru 
kembali menjelaskan bahwa 15 itu terdiri 
dari 1 puluhan dan 5 satuan. Begitu se-
terusnya sampai guru yakin siswa mema-
hami tentang nilai tempat. 

•	 Kemudian guru meminta beberapa siswa 
maju ke depan untuk melakukan seperti 
yang guru lakukan, dengan banyak lidi 
yang guru tentukan. 

•	 Setelah itu guru meminta siswa meny-
iapkan batang lidi yang mereka bawa. 
Guru memberikan karet kepada masing-
masing siswa.

•	 Setelah siswa siap, guru menyebut satu 
bilangan, lalu siswa mengambil lidi se-
jumlah bilangan tersebut. Setelah itu, 
siswa diminta mengikat sepuluh batang 
lidi dengan karet dan membiarkan lain-
nya. Kemudian siswa diminta menyebut-
kan nilai tempat bilangannya. Ini dilaku-
kan guru hingga 5 kali. 

•	 Selanjutnya, untuk memperkuat konsep 
nilai tempat guru melakukan permainan 
adu cepat menentukan nilai tempat di 
tabel nilai tempat. Guru menyebutkan 
suatu bilangan. Siswa memilih kartu 
bilangan sesuai yang disebutkan oleh 
guru dan meletakkan di tempat bilangan. 

Edo sedang menunggu Ibu menyiapkan makan 
siang.

Sambil menunggu makanan Edo belajar tentang 
nilai tempat bilangan.

Berikut adalah penjelasan tentang nilai tempat.

          11

           sebelas

1 puluhan     1 satuan

          12

         dua belas

1 puluhan        2 satuan
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          13

         Tiga belas

 1 puluhan     3 satuan

          14

         empat belas

1 puluhan     4 satuan

          15

         lima belas

 1 puluhan     5 satuan
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           ...

              Enam belas

 1 puluhan       6 satuan

     

           17

              tujuh belas

... puluhan       ... satuan

18

                       Enam belas

 1 puluhan       6 satuan

...
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Setelah itu masing-masing kelompok 
harus menentukan angka yang tepat di 
tempat puluhan dan di tempat satuan.

•	 Selesai permainan siswa menyelesaikan 
lembar kerja tentang bilangan 11-20 lam-
bang dan urutannya.

•	 Setelah itu guru melanjutkan pelajaran 
dengan mengingatkan kembali tentang 
kosa kata dan kegiatan-kegiatan di siang 
hari.

•	 Setelah selesai guru melanjutkan kegia-
tan dengan meminta siswa mengamati 
gambar kegiatan yang biasa dilakukan 
orang di siang hari.

•	 Berdasarkan kosa kata yang dipelajari 
siswa berlatih membuat kalimat dan 
menuliskannya.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali apa yang sudah 
mereka pelajari hari tersebut.

•	 Siswa diminta menyampaikan kesulitan yang mereka rasakan.

•	 Guru menanyakan perasaan siswa selama proses pembelajaran.

•	 Salah satu siswa memimpin doa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: Latihan soal tertulis

Penilaian Keterampilan:

Keterampilan
Kriteria

Baik sekali Baik Cukup Perlu Pendapingan

1. Menetukan kata yang 
hilang 

Semua kata dipilih 
dengan tepat

Ada 1-2  keke-
liruan memilih 
kata

Ada 3-4 kekli-
ruan memilih 
kata

Lebih dari 4 keke-
liruan memilih 
kata

2. Menentukan nilai tem-
pat bilangan 11 sampai 
20

Ada paling banyak 
1 kekeliruan dalam 
menentukan nilai 
tempat bilangan 11 
sampai 20

Ada 2-3 kekeli-
ruan dalam me-
nentukan nilai 
tempat bilangan 
11 sampai 20

Ada 4-5 kekeli-
ruan dalam 
menentukan 
nilai tempat  
bilangan 11 
sampai 20

Ada lebih dari 5 
dalam menentu-
kan nilai tempat  
bilangan 11 sampai 
20

... puluhan

... puluhan

1 puluhan

... puluhan

...

...

...

...

1 puluhan

dan

... satuan

Nah sekarang kerjakan soal-soal berikut.

10 3

13
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. 1 Menentukan nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Dapat menentu-
kan nilai tempat 
bilangan 11 sam-
pai 20 dengan 
tepat tanpa ada 
kekeliruan

Dapat menentu-
kan nilai tempat 
bilangan 11 sam-
pai 20 dengan
1-2 kekeliruan

Dapat menentu-
kan nilai tempat 
bilangan 11 sam-
pai 20 dengan 
3-4 kekeliruan

Dapat me-
nentukan nilai 
tempat bilan-
gan 11 sampai 
20 dengan 
lebih dari 4 
kekeliruan

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

. 2 Membuat kalimat dari kosa kata yang ditentukan

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Menyelesai-
kan LK dengan 
maksimum 1 
kekeliruan

Menyelesaikan 
LK dengan 2-3 
kekeliruan

Menyelesaikan 
LK dengan 4-5 
kekeliruan

Tidak menye-
lesaikan atau 
selesai dengan 
lebih dari 5 
kekeliruan

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ - Baik

3. Beni √ Cukup

DRAFT 8 MARET 2016



Buku Guru Kelas 1 SD/MI
64

Pembelajaran 6

Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn

Matematika

3.2  Memahami 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

4.2  Melakukan 
kegiatan 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

3.2 Menjelaskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka dan nilai 
tempat penyusun 
lambang bilangan 
menggunakan 
kumpulan benda 
konkret serta cara 
membacanya.

4.2  Menuliskan 
lambang bilangan 
sampai dua 
angka yang 
menyatakan 
banyak anggota 
suatu kumpulan 
obyek dengan ide 
nilai tempat

3.2.40 Mengidentifikasi 
kegiatan-
kegiatan siang 
hari yang sesuai 
aturan di rumah

4.2.40 Menerapkan 
kegiatan-
kegiatan  siang 
hari yang sesuai 
dengan aturan 
di rumah 

Bahasa Indonesia

3.8  Mengenal 
ungkapan 
penyampaian 
terima kasih, 
permintaan 
maaf, tolong, 
dan pemberian 
pujian, ajakan, 
pemberitahuan, 
perintah, dan 
petunjuk kepada 
orang lain dengan 
menggunakan 
bahasa yang 
santun secara 
lisan dan tulisan 
yang dapat 
dibantu dengan 
kosa kata bahasa 
daerah

4.8  Mengucapkan 
ungkapan terima 
kasih, permintaan 
maaf, tolong, 
dan pemberian 
pujian, dengan 
menggunakan 
bahasa yang 
santun kepada 
orang lain secara 
lisan dan tulisan

3.8.7 Menunjukkan 
ungkapan 
perintah lisan 
atau tulis dengan 
tepat

4.8.7 Menggunakan 
ungkapan 
perintah lisan 
atau tulis dengan 
tepat

3.2.9  Menentukan nilai 
tempat (satuan 
dan puluhan) 
bilangan terdiri 
dari dua angka 
(11 sampai 20) 
dengan batuan 
benda konkret

4.2.2  Menuliskan 
bilangan terdiri 
dari dua angka 
(11 sampai 20) 
sesuai dengan 
nilai tempat.
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui penjelasan dan contoh guru siswa mampu mengidentifikasi 
ungkapan perintah yang menggunakan bahasa yang santun baik lisan 
atau tulis.

. 2 Melalui kegiatan permainan peran siswa mampu menggunakan 
ungkapan perintah dengan bahasa yang santun baik lisan atau tulis 
dengan tepat.

. 3 Melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan saiang 
hari yang sesuai dengan aturan di rumah.

. 4 Melalui bercerita, siswa mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan siang 
hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah.

. 5 Dengan menyimak penjelasan guru menggunakan benda-benda konkret/
gambar siswa mampu mengidentifikasi nilai tempat bilangan 11 sampai 
dengan 20  dengan tepat.

. 6 Dengan menggunakan papan tabel nilai tempat siswa mampu 
menentukan nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dan 
menuliskannya dengan benar.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Tayangan berita berupa video /berita radio/artikel dari koran

•	 Gambar grafik batang dengan data tertentu

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

DRAFT 8 MARET 2016



Buku Guru Kelas 1 SD/MI
66

Kegiatan Inti:

Ayo Mengamatii

•	 Siswa menyimak dulu teks percakapan 
yang dibacakan oleh guru. 

•	 Setelah membacakan teks percakapan 
tersebut guru meminta siswa mencermati 
ungkapan perintah yang ada pada 
percakapan tersebut. 

•	 Siswa menyimak penjelasan guru 
tentang ciri-ciri ungkapan perintah serta 
fungsinya dalam komunikasi sehari-hari.

•	 Lalu beberapa siswa diminta memberi 
contoh ungkapan peritah yang biasa 
disampaikan baik di rumah maupun di 
sekolah. 

•	 Setelah siswa memahami ungkapan 
perintah, siswa diminta menyusun 
percakapan yang berisi ungkapan 
perintah. Guru memberi waktu kepada 
siswa untuk berlatih.

•	 Kemudian guru meminta siswa 
memeragakan percakapan yang sudah 
dibuatnya di depan kelas.

•	 Guru meminta siswa lain menyimak 
temannya.

Ayo Berdiskusisi

•	 Kemudian guru meminta siswa duduk 
melingkar lalu mendiskusikan tentang 
kebiasaan yang merupakan salah satu 
perbuatan yang sesuai dengan aturan 
di rumah. Guru melakukan tanya jawab 
tentang kebiasaan siswa pada siang hari 
di rumah.

•	 Setelah itu secara berpasangan siswa 
saling menceritakan kegiatan-kegiatan 
yang baik di siang hari di rumah. Setelah 
itu masing-masing bertukar pasangan. 
Siswa diminta menceritakan kegiatan 
teman diskusinya tadi kepada teman 

Sepulang sekolah ibu menyuruh Edo tidur siang.

Edo menurut perintah Ibu.

Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan.

Bacalah percakapan berikut ini!

Lakukan percakapan di atas dengan temanmu.

Ibu  : Selamat datang kembali Edo.

    Apakah kamu lelah, Nak?

Edo  : Ya Ibu, Edo sedikit lelah.

Ibu  : Kalau begitu, setelah makan nanti 

     kamu tidur siang ya Nak!

Edo  : Baik Bu.

Ibu  : Jangan lupa bersihkan dirimu dulu 
ya!

Edo  : Iya, Bu.

69Subtema 2: Kegiatan siang Hari

Usai sekolah Edo langsung pulang ke rumah.

Edo meletakkan tasnya dengan rapi.

Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya.

Edo selalu mengikuti aturan di rumah.

Edo anak yang tertib di rumah.

Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah?

Tentukan mana gambar yang menunjukkan sikap 
tertib di rumah.

Beri tanda ( ) pada kolom yang disediakan!
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Edo punya kebiasaan yang baik sepulang sekolah.

Dia suka mengulang pelajaran.

Siang ini dia mengulang pelajaran matematika.

Edo ingin pandai matematika. 

Ayo, bantu Edo menyelesaikan soal-soal ini.

Tentukan bilangan yang tepat sesuai dengan nilai 
tempatnya!

1

1

1

1

1

1

7

3

8

0

6

5

17puluhan

puluhan

puluhan

puluhan

puluhan

puluhan

satuan

satuan

satuan

satuan

satuan

satuan

=

=

=

=

=

=
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pasangan yang baru. 

•	 Kemudian siswa mengerjakan lembar 
kerja.

Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah diskusi siswa diminta 
membentuk kelompok.

•	 Guru mengadakan permainan adu cepat 
menentukan bilangan berdasarkan 
angka nilai tempat yang guru sebutkan. 
Misalnya guru menyebutkan nilai tempat 
bilangan sebagai berikut: 1 puluhan dan 
5 satuan. Lalu perwakilan kelompok 
memilih kartu bilangan yang tepat dan 
menyodorkannya ke guru.

•	 Setelah siswa mengerti, guru meminta 
siswa menyelesaikan soal latihan yang 
ada di buku teks.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali apa yang sudah mereka pelajari hari tersebut.

•	 Siswa diminta menyampaikan kesulitan yang mereka rasakan.

•	 Guru menanyakan perasaan siswa selama proses pembelajaran.

•	 Lalu meminta salah satu siswa memimpin doa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan

Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

Penilaian Keterampilan:

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan

1. Melakukan Percakapan Mengandung 
ungkapan perintah, 
dialog lancar, lafal 
dan intonasi tepat, 
percaya diri 

Mengandung un-
gkapan perintah, 
dialog lancar, 
lafal dan intonasi 
tepat, namun 
kurang percaya 
diri

Mengandung 
ungkapan 
perintah, dialog 
atau lafal dan 
intonasi kurang 
tepat tepat, tapi 
percaya diri

Tidak mengand-
ung kalimat 
perintah

2. Bercerita tentang 
kebiasaan yang sesuai 
dengan aturan di rumah

Cerita runut, kali-
matnya benar, lafal 
intonasi tepat, dan 
percaya diri

Hanya memen-
uhi 3 kriteria

Hanya memen-
uhi 2 kriteria

Hanya memenuhi 
1 kriteria

3. Menentukan lambang 
bilangan sesuai nilai 
tempatnya

Hanya ada mak-
simal 1 kekeliruan 
dari 10 soal

Ada 2-3 kekeli-
ruan dari 10 soal

Ada 4-5 kekeli-
ruan dari 10 soal

Lebih dari 5 
kekeliruan dalam 
10 soal

14

19

18

11

13

17

1 4puluhan

puluhan

puluhan

puluhan

puluhan

puluhan

satuan

satuan

satuan

satuan

satuan

satuan

=

=

=

=

=

=

Nah, sekarang tentukan nilai tempat dari bilangan-
bilangan berikut ini!
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Lembar penilaian:

. 1 Melakukan Percakapan

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Mengandung un-
gkapan perintah, 
dialog lancar, 
lafal dan intonasi 
tepat, percaya 
diri 

Mengandung un-
gkapan perintah, 
dialog lancar, 
lafal dan intonasi 
tepat, namun 
kurang percaya 
diri

Mengandung 
ungkapan 
perintah, dialog 
atau lafal dan 
intonasi kurang 
tepat tepat, tapi 
percaya diri

Tidak mengand-
ung kalimat 
perintah

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

. 2 Bercerita tentang kebiasaan yang sesuai dengan aturan di rumah

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Cerita runut, ka-
limatnya benar, 
lafal intonasi 
tepat, dan per-
caya diri

Hanya memen-
uhi 3 kriteria

Hanya memen-
uhi 2 kriteria

Hanya memen-
uhi 1 kriteria

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

. 3 Menentukan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat
Hanya ada 
maksimal 1 
kekeliruan dari 
10 soal

Ada 2-3 kekeli-
ruan dari 10 soal

Ada 4-5 kekeli-
ruan dari 10 soal

Lebih dari 5 
kekeliruan 
dalam 10 soal

1. Dayu √ Baik Sekali

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup
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Remedial

Mengulang pemahaman konsep nilai tempat bilangan 11-20 dan lambangnya 
bagi yang masih belum memahamainya.

Refleksi guru:

Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelaja-
ran?

Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus?

Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah Ba-
pak/Ibu

lakukan?

Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran 
yang

Bapak/Ibu lakukan menjadi lebih efektif?
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Subtema 3 : 

Kegiatan Sore Hari

Bahasa Indonesia
3.7  Mengenal kosakata yang 

berkaitan dengan peristiwa 
siang dan malam melalui 
teks pendek (berupa 
gambar, slogan sederhana, 
tulisan, dan atau syair 
lagu)

4.7  Menjelaskan kosa kata 
Bahasa Indonesia dan 
ejaan yang tepat terkait 
peristiwa siang dan malam 
dalam teks tulis dan 
gambar

PJOK

3.3  Memahami prosedur 
pola gerak dasar 
manipulatif sesuai konsep 
tubuh, ruang, usaha, 
dan keterhubungan 
dalamberbagai bentuk 
permainan sederhana dan 
atau tradisional

4.3  Mempraktikkan prosedur 
pola gerak dasar 
manipulatif sesuai konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional

Matematika
3.3    Membandingkan dua 

bilangan sampai dua angka 
dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda 
konkret

4.3  Mengurutkan bilangan-
bilangan  sampai dua 
angka dari bilangan 
terkecil ke bilangan 
terbesar atau sebaliknya 
dengan menggunakan 
kumpulan benda-benda 
konkret

SBdP
3.1  Memahami karya ekspresi 

dua dan tiga dimensi 

4.1  Membuat karya ekspresi 
dua dan tiga dimensi

Subtema
3

Pemetaan Kompetensi Dasar

PPKn
1.2  Menerima aturan yang 

berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa 

2.2  Menerima aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah

3.2  Memahami aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari=hari di rumah

4.2  Melakukan perbuatan yang 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mempelajari	kosa	kata	yang	
berhubungan dengan sore hari

•	 Mendiskusikan	kegiatan-kegiatan	yang	
baik di sore hari yang sesuai dengan 
aturan yang berlaku di rumah   

•	 Mengenal	dan	merancang	karya	kolase	
sebagai karya ekspresi 2 dimensi

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
• Kosa kata tentang kegiatan sore hari
•	 Aturan	di	rumah
•	 Karya	ekspresi	2	dimensi
Keterampilan
•	 Menggunakan	kosa	kata	yang	dipelajari	dalam	

kalimat
•	 Menunjukkan	perbuatan	yang	sesuai	dengan	

aturan di rumah
•	 Merancang	pembuatan	karya	kolase

•	 Melakukan	latihan	menangkap	yang	
dihubungkan dengan permainan

•	 Bermain	huruf	menjadi	kata	terkait	
kegiatan sore hari

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Cara	menangkap	dengan	benar
•	 Kosa	kata	tentang	sore	hari
Keterampilan
•	 Mempraktikkan	gerakan	menangkap
•	 Menyusun	huruf	menjadi	kata	tentang	sorehari

•	 Membaca	pemahaman	tentang	
kegiatan sore hari  yang sesuai dengan 
aturan di sekolah

•	 Membedakan	perbuatan	yang	sesuai	
aturan dengan yang tidak sesuai 
dengan aturan berdasarkan teks 
bacaan 

•	 Mengenal	konsep	lebih	banyak,	sama	
dengan, dan lebih sedikit menggunakan 
kumpulan benda-benda

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Kosakata	tentang	sore	hari
•	 Perbuatan	yang	sesuai	dengan	aturan	di	

rumah 
•	 Membandingkan	dua		bilangan	dengan	

menggunakan istilah lebih dari dan kurang 
dari

Keterampilan
•	 Menuliskan	kosakata	tentang	sore	hari
•	 Menunjukkan	sikap	yang	sesuai	aturan	di	

rumah
•	 Menggunakan	istilah	lebih	dari	dan	kurang	

dari secara tepat untuk membandingkan dua 
bilangan

•	 Latihan	menangkap	sambil	bermain

•	 Bermain	menyusun	kata	menjadi	
kalimat

•	 Membuat	karya	kolase	sesuai	tema

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Gerakan	menangkap
•	 Menyusun	kalimat
•	 Kolase	2	dimensi
Keterampilan
•	 Mempraktikkan	gerak	menangkap	melalui	

permainan
•	 Menulis	kalimat	dengan	benar
•	 Membuat	kolase	sesuai	tema

•	 Bermain	sambil	latihan	menggunakan	
istilah lebih dari dan kurang dari untuk 
membandingkan banyaknya kumpulan 
benda  

•	 Membuat	cerita	berdasarkan	urutan	
gambar

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Konsep	lebih	dari	dan	kurang	dari	
•	 Cerita	tentang	kegiatan	sore	hari
Keterampilan
•	 Menggunakan	istilah	lebih	dari	dan	kurang	

dari dalam suatu kalimat matematika
•	 Membuat	cerita	tentang	kegiatan	sore	hari

•	 Bercerita	tentang	kegiatan	sore	hari	di	
rumah

•	 Menunjukkan	perilaku	yang	sesuai	
dengan aturan di rumah di sore hari

•	 Latihan	soal	tentang	penggunaan	
konsep lebih dari dan kurang dari 
dalam kalimat matematika

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Teknik	bercerita
•	 Perilaku	yang	sesuai	dengan	aturan	di	rumah	
•	 Konsep	lebih	dari	dan	kurang	dari
Keterampilan
•	 Bercerita	di	depan	kelas
•	 Menunjukkan	perilaku	yang	sesuai	dengan	

Pancasila
•	 Menunjukkan	penggunaan	istilah	lebih	dari	

dan kurang dari

Subtema 3: 
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Pembelajaran 1

Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn Bahasa Indonesia

3.2  Memahami 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari=hari di 
rumah

4.2  Melakukan 
perbuatan yang 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.2.41  Mengidentifikasi 
kebiasaan yang 
baik dilakukan 
pada sore hari 
yang sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku di 
rumah

4.2.41  Menunjukkan 
perilaku yang 
baik di sore hari 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku di rumah

3.7. 7 Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan sore hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
siang dan malam 
yang tepat sesuai 
gambar.

4.7.7  Membaca/
menuliskan kosa 
kata-kosa kata 
terkait kegiatan 
malam hari 
dengan benar.

SBdP
3.1  Memahami 

karya ekspresi 
dua dan tiga 
dimensi 

4.1  Membuat karya 
ekspresi dua dan 
tiga dimensi

3.1.9  Mengidentifikasi 
kolase dari 
kertas sebagai 
karya ekspresi 
2 dimensi 
(meliputi ide, 
tema, obyek, 
komposisi, alat, 
dan bahan)

3.1.10  Mengidentifikasi 
cara pembuatan 
kolase dari 
kertas.

4.1.9  Merancang 
karya kolase 
meliputi 
menentuka  
ide, tema, dan 
obyek, serta 
menyiapkan alat 
dan bahan yang 
diperlukan.

4.1.10  Membuat karya 
kolase dari 
kertas sesuai 
ide, tema, 
obyek yang 
telah dipilih/
ditentukan 
dengan alat 
dan bahan yang 
sudah disiapkan
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru siswa 
dapat mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan sore hari dengan 
tepat

. 2 Dengan permainan mencari kata pada tabel huruf siswa dapat 
menunjukkan kosa kata tentang kegiatan sore hari dengan tepat.

. 3 Melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sore 
hari yang sesuai dengan aturan di rumah. 

. 4 Dengan bercerita siswa mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan sore 
hari yang sesuai dengan aturan di rumah.

. 5 Dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan guru siswa mampu 
mengidentifikasi kolase sebagai contoh karya seni dua dimens, 
mencakup ide, tema, obyek, alat, dan bahan yang digunakan.

. 6 Dengan memperhatikan penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi 
cara membuat karya kolase dari bahan kertas.

. 7 Dengan arahan guru, siswa mampu merancang pembuatan karya kolase 
dari kertas.

. 8 Setelah merancang, siswa mampu membuat karya kolase berdasarkan 
rancangan yang sudah dibuat. 

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Kartu kosa kata terkait kegiatan sore hari

•	 Tabel huruf/papan huruf

•	 Contoh-contoh karya kolase dari berbagai bahan termasuk dari kertas 
berupa artefak atau gambar/foto

•	 Kertas origami

•	 Lem

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar.

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Sebagai pembuka pelajaran guru dapat melakukan “ice breaking” 
untuk menghidupkan suasana kelas agar semangat (misalnya dengan 
bernyanyi lagu yang sesuai dengan tema dan menriakkan yel-yel 
penyemangat)

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

DRAFT 8 MARET 2016



Buku Guru Kelas 1 SD/MI
74

Ayo Mengamatii

•	 Guru mengajak siswa mengamati gambar  
yang menunjukkan suasana di sore hari 
di rumah dan melakukan tanya jawab 
seputar keadaan sore hari yang biasa 
terjadi.

•	 Siswa diminta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terkait gambar yang mereka 
amati. Guru memancing sikap kritis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan “adakah 
yang ingin kamu ketahui dari gambar 
yang kamu amati?” Siapa yang mau 
mengajukan pertanyaan?

•	 Guru mengajak siswa menyimak cerita 
yang ada di buku.

•	 Siswa diminta menyebutkan kata-kata 
yang berhubungan dengan sore hari. 
Guru menuliskan kata yang disebutkan 
siswa di papan tulis agar dapat di baca 
oleh siswa lainnya. Setelah tidak ada 
lagi siswa yang menyebutkan, guru 
dapat menambahkan kosa katanya jika 
diperlukan, dengan cara memberikan 
pertanyaan yang memancing ingatan 
siswa.

•	 Untuk memperkuat pemahaman tentang 
kosa kata yang dipelajarinya, guru 
melakukan permainan mencari kata 
tersembunyi pada tabel huruf. Guru 
membuat tabel huruf di atas media 
karton (lihat contoh di buku siswa). 
Tempelkan karton di papan tulis. Guru 
menjelaskan bahwa pada tabel huruf 
tersebut tersimpan kata-kata yang 
berhubungan dengan kegiatan sore hari. 
Guru menunjukkan kartu kosa kata-kosa 
kata yang dimaksud.Siswa yang dapat 
menemukan kata tersebut diminta maju 
ke depan dan memberi tanda pada kata 
tersebut. Guru memberikan reward pada 
siswa yang berhasil menemukan kosa 
kata yang dimaksud.

Simaklah cerita ini!

Matahari mulai condong ke barat.

Tanda hari mulai sore.

Udara pun terasa semakin sejuk.

Anak-anak bermain di halaman.

Siti sedang mengulang pelajaran.

Ayah Siti menyiram tanaman.

Mereka melakukannya dengan senang hati.

Sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari.
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Simak cerita di atas!

Pelajari kata-kata berikut ini!

Bacalah dengan nyaring!

Lalu temukan kata-kata tersebut pada tabel huruf 
di bawah ini!

Tariklah garis mendatar atau menurun pada kata 
itu.

x v m t p w g m y t

m f e l s u u p h k

a j n c o n d o n g

t k y b r k a w n k

a m i n e w r j l h

h d r t j r a v c x

a r a r n q m z c u

r s m d b s q a d i

i f i u v e s g i r

v p e l a j a r a n

s d g h j u j k l n

c x a v h k b u k o

sore  matahari  condong udara 

 sejuk  mengulang  pelajaran bermain 
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Ayo Berdiskusisi

•	 Setelah itu siswa diminta menyelesaikan 
lembar kerja tentang pengenalan kosa 
kata yang berhubungan dengan kegiatan 
sore hari.

•	 Guru melanjutkan dengan diskusi tentang 
kegiatan sore hari di rumah. Diskusi 
diarahkan untuk membahas kebiasaan-
kebiasaan yang sesuai dengan aturan di 
rumah. Lalu siswa membentuk kelompok 
diskusi. 

•	 Siswa mendiskusikan kegiatan-kegiatan 
pada sore hari yang biasa mereka lakukan.

•	 Siswa menuliskan hasil diskusinya pada 
tabel yang telah disiapkan.

•	 Setelah diskusi guru menunjukkan kepada 
siswa beberapa karya 2 dimensi berbentuk 
kolase. Siswa mengidentifikasi karya 
kolase sebagai contoh karya dua dimensi 
meliputi ide, tema, obyek, alat, dan bahan 
yang digunakan.

•	 Guru memberi contoh cara membuat 
kolase dari bahan kertas.

•	 Setelah itu siswa merancang pembuatan 
kolase dengan menentukan ide, tema, 
serta menyiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan.

•	 Siswa membuat karya kolase dengan 
tekun dan tertib, dengan arahan guru.

•	 Sisw yang sudah selesai merapikan 
kembali bekas-bekas pekerjaannya.

Setiap orang memiliki kegiatan di sore hari.

Antara satu dengan yang lain bisa berbeda.

Contoh kegiatan yang baik misalnya:

•	 mengulang pelajaran di rumah

•	 menyiram tanaman di halaman

•	 membereskan kamar tidur

•	 membantu ibu di dapur

•	 mandi sore

•	 berolahraga

Kebiasaan yang baik akan berguna bagi diri sendiri 
dan orang lain.

Apa saja kebiasaanmu yang baik pada sore hari di 
rumah?

Diskusikan bersama teman tentang kebiasaan 
di sore hari. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel 
berikut ini!

Ayo Berdiskusisi
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Sore ini Beni bersantai di ruang keluarga.

Beni bersantai sambil membuat karya kolase.

Kolase adalah contoh karya ekspresi dua dimensi.

Berikut adalah contoh karya kolase

Beni membuat kolase dengan menggunakan kertas 
origami.

Kertas origami disobek kecil-kecil lalu ditempelkan 
pada bentuk yang sudah disiapkan.

Beni membuatnya dengan hati gembira.

Nah, sekarang buatlah karya kolase seperti contoh 
yang sudah kamu lihat.

Buatlah kolase bertema kegiatan sore hari. 

Ayo Mencoba
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Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup guru mengulas kembali apa yang sudah dipelajari.

•	 Beberapa siswa diminta menyampaikan apa yang telah mereka fahami 
dari pelajaran yang sudah diterima.

•	 Lalu melakukan refleksi dan berdoa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: Menyelesaikan LK tentang kosakata berhubungan 
dengan kegiatan sore hari

Penilaian Keterampilan :

Keterampilan

Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Menunjukkan kosa kata 

tentang kegiatan sore hari 
dengan tepat

Hanya terdapt 
paling banyak 1 
kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 
kesalahan

Terdapat lebih 
dari 5 keslahan

2. Membuat karya kolase Ide dan tema 
sesuai, kompo-
sisi bentuk dan 
warna tertata 
rapi, dan selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, kompo-
sisi bentuk dan 
warna ter-
tata rapi, namun 
tidak selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, selesai 
tepat waktu, 
namun kompo-
sisi bentuk dan 
warna tidak rapi.

Karya belum 
sesuai dengan 
ide dan tema, 
dan tidak selesai 
tepat waktu

Lembar Penilaian Keterampilan

. 1 Menunjukkan kosa kata tentang kegiatan sore hari dengan tepat

No. Nama Siswa

Hanya terdapt 
paling banyak 
1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 
kesalahan

Terdapat lebih 
dari 5 kesla-
han

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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. 2 Membuat karya kolase

No. Nama Siswa

Ide dan tema 
sesuai, kom-
posisi bentuk 
dan warna 
tertata rapi, 
dan selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, kompo-
sisi bentuk dan 
warna tertata 
rapi, namun 
tidak selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, selesai 
tepat waktu, 
namun kom-
posisi bentuk 
dan warna 
tidak rapi.

Karya belum 
sesuai dengan 
ide dan tema, 
dan tidak 
selesai tepat 
waktu

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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Pembelajaran 2

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Bahasa Indonesia PJOK

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.3 Memahami 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3  Mempraktikkan 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.7. 7 Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan sore hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
siang dan malam 
yang tepat sesuai 
gambar

4.7.7 Menuliskan kosa 
kata-kosa kata 
terkait kegiatan 
sore hari dengan 
benar.

3.3.4  Menjelaskan 
prosedur gerakan 
menangkap 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dengan 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3.4  Mempraktikkan 
gerakan 
menangkap 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dengan 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan dan contoh yang diberikan guru siswa 
mampu menunjukkan prosedur gerakan menangkap dengan tepat.

. 2 Melalui kegiatan praktik siswa mampu melakukan gerakan menangkap 
dengan tepat.

. 3 Melalui tanya jawab siswa mampu menyebutkan kosa kata yang 
berhubungan dengan sore hari dengan lafal dan ejaan yang tepat.

. 4 Dengan menggunakan kartu-kartu huruf siswa mampu menyusun kata-
kata yang berhubungan dengan sore hari dengan tepat.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 buku teks

•	 bola 

•	 set kartu-kartu huruf yang mewakili kosa kata yang berhubungan dengan 
pagi hari (jumlahnya disesuaikan jumlah kelompok yang akan dibentuk)

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

Kegiatan Inti:

•	 Siswa ke luar kelas menuju halaman 
sekolah/lapangan olahraga sekolah.

•	 Salah satu siswa memimpin doa

•	 Siswa melakukan gerakan pemanasan 
dengan panduan guru

•	 Siswa memperhatikan penjelasan dan 
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contoh yang diperlihatkan guru tentang 
teknik-teknik menangkap  sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, dan usaha. 

•	 Guru menjelaskan teknik dasar 
menangkap bola.

•	 Perhatikan penjelasan berikut ini:

•	 Posisi badan saat menangkap bola:

•	 Lebar kaki selebar bahu

•	 Bahu menghadap ke arah pergerakan 
bola.

•	 Kepala dan mata menghadap bola.

•	 Bagian atas pinggang condong ke arah 
bola.

•	 Telapak tangan memegang seluruh 
permukaan bola.

•	 Siku dibengkokkan sedikit mengikuti arah 
datangnya bola.

•	 Posisi tangan:

•	 Bila menerima bola setinggi dada, 
posisi telapak tangan membentuk 
segitiga dengan ibu jari dan jari telunjuk 
membentuk segitiga dan hampir 
bersentuhan ujung jari kiri dan kanan.

•	 Bila menerima bola setinggi lutut, posisi 
jari-jari tangan menghadap ke depan 
dengan kedua jari kelingking saling 
bersentuhan.

•	 Siswa melakukan latihan seperti yang 
telah dicontohkan oleh guru secara 
bersama-sama dengan panduan guru 
selama lebih kurang 10 menit. 

•	 Kemudian guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok sesuai dengan 
jumlah bola yang ada.

•	 Masing-masing kelompok membentuk 
lingkaran. Guru menyerahkan bola 
kepada setiap kelompok.

•	 Lalu siswa mempraktikkan gerakan 
menangkap yang baru saja diajarkan. 
Bola dilempar dan ditangkap  bergantian 
oleh setiap anggota kelompok dengan 
beberapa teknik yang sudah diajarkan.

•	 Selesai berolahraga siswa dan guru 
mengucapkan syukur kepada Tuhan dan 
melanjutkan kegiatan berikutnya

•	 Setelah siswa siap melanjutkan pelajaran 

Udin dan teman-teman suka bermain lempar dan 
tangkap bola di sore hari.

Sore ini mereka bermain tangkap bola di lapangan.

Perhatikan gambar cara Udin menangkap bola.
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Usai bermain tangkap bola Udin pulang ke rumah.

Udin segera mandi sore.

Setelah rapi Udin mengulang pelajaran membaca.

Udin belajar menyusun huruf menjadi kata.

Ayo bantu Udin menyusun huruf menjadi kata!
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Orang tua menyiapkan kartu-kartu huruf, dan bermain 
menyusun kata bersama ananda

Kegiatan Bersama Orang Tua
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guru mengingatkan kembali tentang kosa kata yang berhubungan 
dengan sore hari. Siswa menyebutkan kosa kata yang mereka ingat dan 
guru menuliskannya di papan tulis. 

•	 Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 
paling banyak 4 orang. Masing-masing kelompok diberikan kartu-kartu 
kata yang mewakili kata-kata yang berhubungan dengan sore hari. 
Guru menyebutkan kata yang diminta, lalu siswa menyusun kartu huruf 
membentuk kata tersebut.

•	 Setiap kelompok diberi waktu 1 menit untuk menyusun  kartu-kartu 
yang ada menjadi kata yang berhubungan dengan sore hari. Kelompok 
pemenangnya adalah yang berhasil menyusun kata paling cepat. 

•	 Guru memberikan kata selanjutnya. Begitu seterusnya sampai siswa 
mengingat dengan baik kosa kata yang dipelajari.

•	 Setelah bermain siswa diminta mengerjakan lembar kerja tentang 
menyusun huruf menjadi kata.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali apa yang sudah dipelajari.

•	 Beberapa siswa diminta menyampaikan apa yang telah mereka fahami 
dari pelajaran yang sudah diterima.

•	 Lalu mengajak siswa melakukan refleksi dan berdoa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: 

. 1 Tes lisan tentang prosedur melakukan gerak menangkap

. 2 Menyebutkan kosa kata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari

Penilaian Keterampilan: 

. 1 Melakukan gerakan menangkap

. 2 Menyusun huruf menjadi kata

Keterampilan
Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan

1. Melakukan gerakan 
menangkap

Menangkap bola 
selalu tepat, tanpa 
intervensi guru.

Menangkap bola 
sesekali jatuh.

Menangkap bola 
sering jatuh

Belum dapat 
menangkap 
bola dengan 
tepat.

2. Menyusun huruf menjadi 
kata

Terdapat paling 
banyak 1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan 

Terdapat 4-5 
kesalahan 

Terdapat lebih 
dari 5 kesala-
han
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Lembar Penilaian Keterampilan

. 1 Melakukan gerakan menangkap

No. Nama Siswa

Melaku-
kan  gerakan 
menangkap 
dengan tepat 
tanpa inter-
vensi guru

Melakukan 
gerakan me-
lempar dengan 
intervensi 
minimal

Melakukan 
gerakan me-
lempar dengan 
intervensi 
maksimal 

Belum mampu 
melakukan 
gerakan me-
lempar Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....

. 2 Menyusun huruf menjadi kata

No. Nama Siswa
Hanya terdapt 
paling banyak 
1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 
kesalahan

Terdapat lebih 
dari 5 kesla-
han

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 3

PPKn

3.2  Memahami 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

4.2  Melakukan 
kegiatan 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

3.2.41 Mengidentifikasi 
kegiatan-
kegiatan yang 
baik di  sore hari  
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku di rumah

4.2.41  Menunjukkan 
kegiatan –
kegiatan yang 
baik di sore hari 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku di rumah

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.8  Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan sore hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
siang dan malam 
dengan tepat.

4.7.8 Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan sore hari 
dalam menyusun 
kalimat/cerita

Matematika

3.3    Membandingkan 
dua bilangan 
sampai dua 
angka dengan 
menggunakan 
kumpulan benda-
benda konkret

4.3  Mengurutkan 
bilangan-
bilangan  sampai 
dua angka dari 
bilangan terkecil 
ke bilangan 
terbesar atau 
sebaliknya 
dengan 
menggunakan 
kumpulan benda-
benda konkret

3.3.2  Membandingkan 
banyak dua 
kelompok benda 
dengan istilah 
lebih banyak, 
lebih sedikit atau 
sama banyak

3.3.6 Membandingkan 
dua bilangan 
dengan istilah 
lebih dari, kurang 
dari, atau sama 
dengan (11 
sampai 20)

4.3.2  Mengurutkan 
bilangan 
berdasarkan 
banyak objek.

4.3.6  Menggunakan 
konsep lebih 
dari, kurang 
dari, dan sama 
dengan secara 
tepat untuk 
membandingkan 
2 bilangan (11 
sampai 20)
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui kegiatan membaca siswa mampu memahami kalimat-kalimat 
yang menggunakan kosa kata berhubungan dengan kegiatan sore hari 
dengan tepat.

. 2 Melalui kegiatan membaca siswa mampu melengkapi kalimat rumpang 
dengan kosa kata yang terkait dengan kegiatan sore hari dengan tepat.

. 3 Melalui penjelasan guru dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi 
kegiatan-kegiatan sore hari  yang sesuai dengan aturan di rumah.

. 4 Dengan bercerita,  siswa mampu menunjukkan kegiatan yang sesuai 
dengan aturan di rumah dengan tepat.

. 5 Dengan menyimak penjelasan guru dengan menggunakan benda-benda 
konkret siswa mampu mengidentifikasi perbedaan  banyaknya kumpulan 
benda-benda tersebut.

. 6 Dengan menghitung sendiri menggunakan benda-benda konkret siswa 
mampu membandingkan banyaknya satu kumpulan benda dengan 
kumpulan benda lainnya dan menentukan mana yang lebih banyak, 
mana yang lebih sedikit, dan mana yang sama.

. 7 Setelah membandingkan berdasarkan banyaknya kumpulan benda 
konkret siswa mampu membandingkan  berdasarkan lambang 
bilangannya mana yang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan.

. 8 Melalui lembar latihan soal siswa mampu menentukan nama bilangan 
sesuai dengan lambang bilangannya dengan tepat

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Media hitung dari benda-benda konkret

•	 Kartu-kartu lambang bilangan 11 sampai 20

•	 Kartu-kartu nama bilangan 11 sampai 20

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
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belajar.

Kegiatan Inti:

Ayo Membaca

•	 Guru memandu siswa untuk membaca 
dengan nyaring wacana sederhana yang 
berhubungan dengan kegiatan sore hari, 
dengan lafal dan intonasi yang benar. 

•	 Beberapa siswa membaca wacana 
tersebut bergantian. Kemudian guru 
meminta siswa membacanya kembali 
bersama-sama.

•	 Siswa melafalkan setiap kata yang 
ada dalam wacana tersebut dengan 
bimbingan guru.

•	 Guru memberi penekanan pada beberapa 
kata yang berhubungan dengan kegiatan 
sore hari.

•	 Sesudah kegiatan membaca siswa 
diminta menjawab pertanyaan-
pertanyaan terkait isi bacaan dan 
melengkapi kalimat yang rumpang 
dengan kosa kata yang tepat.

Ayo Berdiskusisi

•	 Kemudian siswa diminta mengamati 
sebuah situasi/gambar yang terkait 
dengan kebiasaan di sore hari, lalu 
mendiskusikannya dalam kelompok. 
Masing-masing anggota harus 
menyampaikan pendapatnya tentang 
gambar tersebut.

•	 Secara bergantian setiap kelompok 
menyampaikan hasil diskusinya kepada 
kelompok lainnya. 

•	 Setelah semua kelompok maju siswa 
diminta mengerjakan lembar kerja di 
buku siswa secara mandiri.

Bacalah dengan nyaring!

Sore yang Menyenangkan

Sore hari ayah Beni pulang dari kantor.

Beni dan ibunya sangat gembira.

Ayah Beni membawa oleh-oleh.

Betapa senang hati Beni.

Ibu menyambut ayah dengan senyum.

Beni membawakan tas ayahnya ke dalam.

Ibu menyiapkan teh manis .

Beni membantu ibunya membawa kue.

Ayah Beni merasa senang.

Mereka merasa gembira dan bersyukur.
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Siapakah yang baru pulang dari kantor?

..................................................................................

2. Mengapa Beni sangat gembira?

..................................................................................

3. Apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Beni?

..................................................................................

4. Apa yang dibawa ayah untuk Beni?

..................................................................................

5. Di mana ayah Beni beristirahat?

..................................................................................

Lengkapilah kalimat berikut ini!

Pilihlah kata-kata dalam kotak!

1. Ibu membuat ...............................yang lezat.

2. Sambil .......................ayah membaca koran.

3. Pulang bermain Beni segera .........................

4. Pada ................... hari Ibu menyiram bunga.

5. Beni menyambut ayah ........................ kerja. 

Sore  pulang  istirahat 
 

mandi   kudapan 
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Ayo Mengamatii

Setelah siswa selesai berdiskusi guru 
melanjutkan pelajaran tentang bagaimana 
membandingkan banyaknya benda.

•	 Memantik ingatan siswa tentang 
bilangan 20-11. Beberapa siswa diminta 
mengurutkan bilangan 20-11, baik urutan 
dari yang paling kecil ke yang paling 
besar dan sebaliknya.

•	 Setelah itu guru meminta 2 orang siswa 
maju ke depan kelas. Masing-masing 
diberikan sekelompok benda dengan 
jumlah yang berbeda oleh guru.

•	 Lalu masing-masing siswa menghitung 
benda yang diberikan guru. Siswa 
diminta menghitung dengan keras agar 
teman yang lain mendengar. 

•	 Masing-masing siswa diminta 
menuliskan banyaknya benda masing-
masing dengan lambang bilangan yang 
sesuai.

•	 Kemudian guru mengajukan pertanyaan 
kepada siswa untuk membandingkan 
mana yang lebih banyak dan mana yang 
lebih sedikit.

•	 Guru mengulang kegiatan ini beberapa 
kali sampai semua siswa memahaminya.

•	 Lalu guru menjelaskan bahwa dengan 
melihat lambang bilangannya kita bisa 
menentukan mana yang lebih besar dan 
mana yang lebih kecil.

•	 Kemudian siswa diminta mengerjakan 
soal di lembar kerja yang ada pada buku 
teks.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali sekilas apa yang sudah mereka pelajari hari 
tersebut.

•	 Siswa melakukan refleksi kegiatan dengan panduan guru. 

Saat berada di rumah sore hari, kita harus 
menunjukkan kebiasaan yang baik.

Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus 
dipatuhi. 

Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, maka 
rumah akan terasa tenang dan nyaman.

Nah, perhatikan gambar di bawah ini!

Sampaikanlah pendapatmu, apakah gambar 
tersebut menunjukkan kebiasaan yang baik atau 
bukan?

Sampaikan alasanmu!

             
             
 

Ayo Berlatihhhh

A B
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Setelah mandi sore Beni bermain di kamarnya.

Sambil bermain Beni belajar berhitung.

Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar.

       

        Kelereng ada 15          

   Mobil-mobilan ada 11     Buku tulis ada 12 

Spidol berwarna ada 12
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Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan

Penilaian Pengetahuan: latihan soal tertulis

Penilaian Keterampilan:

Keterampilan
Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan

1. Melengkapi kalimat yang 
rumpang dengan kata yang 
tepat 

Semua kata 
dipilih dengan 
tepat

Ada 1-2  keke-
liruan memilih 
kata

Ada 3-4 kekli-
ruan memilih 
kata

Lebih dari 4 
kekeliruan me-
milih kata

2. Mengemukakan pendapat 
tentang perilaku yang baik 
di rumah pada sore hari

Pendapat sesuai 
dengan tema, 
kalimat runut, 
penyampaian, 
lancar dan per-
caya diri

Hanya memen-
uhi 3 kriteria

Hanya memen-
uhi 2 kriteria

Hanya memen-
uhi 1 kriteria

3. Membandingkan  banyakn-
ya kumpulan benda 

Ada paling 
banyak 1 keke-
liruan dalam 
memabndingkan 
banyak kelompok 
benda dan besar 
kecil bilangan

Ada 2-3 kekeli-
ruan dalam me-
nentukan nama 
bilangan 11-20

Ada 4-5 kekeli-
ruan dalam me-
nentukan nama 
bilangan 11-20

Ada lebih dari 5 
dalam menen-
tukan nama 
bilangan 11-20

Format Penilaian Keterampilan

. 1 Melengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang tepat

No. Nama Siswa

Semua kata 
dipilih den-
gan tepat

Ada 1-2  
kekeliruan 
memilih kata

Ada 3-4 
kekliruan me-
milih kata

Lebih dari 4 
kekeliruan 
memilih kata

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....

. 2 Bercerita tentang kebiasaan yang sesuai dengan aturan di rumah

No. Nama Siswa

Pendapat 
sesuai den-
gan tema, 
kalimat runut, 
penyampaian, 
lancar dan 
percaya diri

Hanya me-
menuhi 3 
kriteria

Hanya me-
menuhi 2 
kriteria

Hanya me-
menuhi 1 
kriteria

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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. 3 Membandingkan  banyaknya kumpulan benda

No. Nama Siswa

Melakukan  
gerakan 
menangkap 
dengan tepat 
tanpa inter-
vensi guru

Melakukan 
gerakan me-
lempar den-
gan intervensi 
minimal

Melakukan 
gerakan me-
lempar den-
gan intervensi 
maksimal 

Belum mampu 
melakukan 
gerakan me-
lempar Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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Pemetaan Indikator Pembelajaran

Pembelajaran 4

SBdP

Bahasa Indonesia

3.7   Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.1  Memahami karya 
ekspresi dua dan 
tiga dimensi 

4.1  Membuat karya 
ekspresi dua dan 
tiga dimensi

3.7. 7  Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan sore 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam yang 
tepat sesuai 
gambar

3.7.8   Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan sore 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 
dengan tepat.

4.7.7  Menuliskan kosa 
kata-kosa kata 
terkait kegiatan 
sore hari dengan 
benar.

4.7.8  Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan sore 
hari dalam 
menyusun 
kalimat/cerita

PJOK

3.2 Memahami 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3 Mempraktikkan 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.3.4  Menjelaskan 
prosedur gerakan 
menangkap 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dengan 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3.4 Mempraktikkan 
gerakan 
menangkap 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dengan 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.1.9 Mengidentifikasi 
kolase dari 
kertas sebagai 
karya ekspresi 2 
dimensi (meliputi 
ide, tema, obyek, 
dan komposisi) 

3.1.10 mengidentifikasi 
alat dan 
bahan serta 
penggunaannya 
untuk membuat 
karya kolase 
kertas

3.1.11 Mengidentifikasi 
cara pembuatan 
kolase dari 
kertas.

4.1.9  Menentukan ide, 
tema, dan obyek 
untuk membuat 
karya 2 dimensi 
dengan teknik 
kolase

4.1.10 Menyiapkan 
alat dan bahan 
danmengguna-
kannya untuk 
membuat karya 
kolase 2 dimensi

4.1.11 Membuat karya 
kolase 2 dimensi 
sesuai ide, tema, 
obyek yang 
telah dipilih/
ditentukan
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan dan contoh guru, siswa mampu 
mengidentifikasi gerak menangkap sebagai bagian dari gerak 
manipulatif dengan tepat.

. 2 Melalui permainan kasti siswa mampu mempraktikkan gerakan 
menangkap sebagai bagian dari gerakan manipulatif, dengan benar.

. 3 Dengan permainan mengacak kartu siswa mampu mengidentifikasi 
kalimat yang berasal dari kosa kata yang terkait dengan sore hari

. 4 Melalui permainan merangkai kata siswa mampu menyusun kalimat 
sederhana dari kosa kata tentang kegiatan sore hari. 

. 5 Dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan guru siswa mampu 
mengidentifikasi kolase sebagai contoh karya seni dua dimensi, 
mencakup ide, tema, obyek, alat, dan bahan yang digunakan.

. 6 Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi 
alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya kolase.

. 7 Dengan memperhatikan penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi 
cara membuat karya kolase dari bahan kertas.

. 8 Dengan arahan guru siswa mampu merancang pembuatan karya kolase 
dari kertas.

. 9 Setelah merancang pembuatan kolase, siswa mampu menyiapkan alat 
dan bahan yang digunakan

. 10 Setelah menyiapkan alat dan bahan, siswa mampu membuat karya 
kolase sesuai rancangan yang telah dilakukan.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks 

•	 Kartu-kartu kata

•	 Contoh-contoh karya kolase

•	 Potongan/sobekan  kertas warna warni 

•	 Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

•	 Setelah itu guru membawa siswa ke halaman sekolah/lapangan olahraga.
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Kegiatan Inti:

•	 Guru memimpin siswa untuk melakukan 
pemanasan

•	 Setelah pemanasan, guru menjelaskan 
bahwa mereka akan berlatih menangkap 
melalui permainan sederhana. Sebelum 
bermain guru menjelaskan prosedur 
kegiatan. Siswa berbaris berhadapan 
dengan jarak kedua barisan  sekitar 3 m. 
Guru mencontohkan bagaimanan cara 
menangkap bola dengan berbagai posisi 
tangan

•	 Lalu siswa mulai bermain lempar tangkap 
bola seperti yang telah dijelaskan oleh 
guru. Siswa menangkap bola yang berasal 
dari lemparan teman di seberangnya. 
Lalu bergantian, siswa yang meangkap 
bola gantian melempar ke teman lain di 
seberangnya. 

•	 Permainan dilakukan sambil belajar 
menyusun kalimat dalam bahasa 
indonesia. Sebelum melempar ke teman 
lain, siswa harus membuat satu kalimat 
terlebih dahulu. 

•	 Setelah semua siswa mencoba, sisa 
waktu dimanfaatkan untuk bermain 
lempar tangkap bola berkelompok

•	 Selesai bermain guru memandu siswa 
untuk melakukan refleksi kegiatan 
tersebut.

•	 Siswa kembali ke kelas dan melanjutkan 
kegiatan belajar.

•	 Setelah beristirahat sejenak, kemudian 
siswa diminta duduk berkelompok berbaris 
berbanjar ke belakang. Setiap kelompok 
paling banyak terdiri dari 5 orang. 

Siti mengajak teman-teman bermain tangkap bola. 

Yang menangkap bola harus membuat kalimat 
sebelum melemparnya ke teman lain.

Mereka membentuk dua barisan yang saling 
berhadapan.

Mereka melempar bola kepada teman di barisan 
depannya.

Anak yang dapat menangkap bola dengan baik 
akan mendapat nilai 1. 

Kalau dia bisa membuat kalimat mendapat nilai 
tambahan 1 lagi. 

Yang paling banyak mendapat nilai itulah 
pemenangnya.

Mereka bermain dengan gembira.

Aku selalu bangun 
pagi

91Subtema 3: Kegiatan Sore Hari

Buatlah kalimat dari kata-kata berikut ini!

1. sore 

..................................................................................

2. pulang

..................................................................................

3. mandi

..................................................................................

4. bermain

..................................................................................

5. istirahat

..................................................................................

6. belajar

..................................................................................

7. menyiram

..................................................................................

8. mengulang

..................................................................................

92 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

DRAFT 8 MARET 2016



Buku Guru Kelas 1 SD/MI
92

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
permainan merangkai kata menjadi 
kalimat yang akan mereka lakukan.

•	 Guru memberikan satu kata yang 
berhubungan kepada masing-masing 
kelompok. Kelompok tersebut harus 
membuat kalimat yang berhubungan 
dengan siang hari, dari kata tersebut. 
Caranya adalah masing-masing anak 
secara bergilir dari mulai yang paling 
depan, mengucapkan satu kata dilanjut 
dengan teman di belakangnya. Setiap 
kelompok akan mendapatkan poin 1 
jika berhasil membuat kalimat dengan 
benar. Guru mencatat berapa kata setiap 
kalimat yang berhasil dibuat di masing-
masing kelompok. Setelah itu giliran 
kelompok berikutnya diberikan satu 
kata dan kemudian membuat kalimat. 
Seterusnya seperti itu sampai beberapa 
putaran. Kelompok pemenangnya adalah 
yang dapat poin paling banyak dan paling 
panjang kalimatnya. 

•	 Setelah bermain siswa mengerjakan lembar kerja di buku teks.

•	 Kegiatan dilanjutkan dengan membuat karya dua dimensi berupa kolase 
dari kertas.

•	 Guru mengulang kembali penjelasan tentang macam-macam karya 
kolase.

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang alat dan bahan yang harus 
disiapkan.

•	 Guru mengarahkan bagaimana cara merancang pembuatan kolase
•	 Guru menyiapkan lembaran berupa gambar bertema kegiatan sore hari,  

untuk media membuat kolase dari kertas. Siswa bebas menentukan 
komposisi warna dan bentuk penyusunan potongan-potongan kertas 
sesuai ide masing-masing.

•	 Siswa mengerjakan tugas dengan tekun.
•	 Saat waktunya habis siswa mengumpulkan hasil kerjanya.
Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup guru mengulas kembali apa yang sudah dipelajari.

•	 Beberapa siswa diminta menyampaikan apa yang telah mereka fahami 
dari pelajaran yang sudah diterima.

•	 Lalu guru mengajak siswa melakukan refleksi dan berdoa.

Usai bermain teman-teman Siti pulang ke rumah.

Siti juga masuk ke rumahnya.

Siti beristirahat sambil asyik mengerjakan karya 
kolase.

Siti membuat kolase dari sobekan-sobekan kertas 
origami. 

Karena Siti rajin menyiram bunga di sore hari, Siti 
membuat kolase tentang kegiatannya di sore hari.
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Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan

Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis dan tes lisan

Penilaian Keterampilan

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendapingan
1. Melakukan gerak me-

nangkap  bola
Menangkap bola 
selalu tepat

Menangkap bola 
sesekali jatuh.

Menangkap bola 
sering jatuh

Belum dapat 
menangkap bola 
dengan tepat.

2. Menyusun  kalimat Menyusun 
kalimat dengan 
benar tanpa ada 
kesalahan

Terdapat 1-2 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat 3-4 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat lebih 
dari 4 kesalahan 
dalam menyalin

3. Membuat karya kolase Ide dan tema 
sesuai, komposisi 
bentuk dan warna 
tertata rapi, dan 
selesai tepat 
waktu

Ide dan tema 
sesuai, komposisi 
bentuk dan warna 
tertata rapi, na-
mun tidak selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, selesai 
tepat waktu, 
namun komposisi 
bentuk dan warna 
tidak rapi.

Karya belum 
sesuai dengan 
ide dan tema, 
dan tidak selesai 
tepat waktu

Lembar Penilaian 

. 1 Melakukan gerak menangkap bola

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Melaku-
kan  gerakan 
dengan tepat 
tanpa inter-
vensi guru

Melakukan 
gerakan 
dengan tepat 
namun dengan 
intervensi 
minimal

Gerakan 
kurang tepat 
dan perlu in-
tervensi yang 
cukup

Belum mampu 
melakukan 
gerakan den-
gan tepat

1. Dayu √ Baik Sekali

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Menyusun kalimat

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Menyusun ka-
limat dengan 
benar tanpa 
ada kesalahan

Terdapat 1-2 
kesalahan 
dalam menyu-
sun kalimat

Terdapat 3-4 
kesalahan 
dalam menyu-
sun kalimat

Terdapat lebih 
dari 4 kes-
alahan dalam 
menyusun 
kalimat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni Cukup
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. 3 Membuat karya kolase

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Ide dan tema 
sesuai, kom-
posisi bentuk 
dan warna 
tertata rapi, 
dan selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, kompo-
sisi bentuk dan 
warna tertata 
rapi, namun 
tidak selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, selesai 
tepat waktu, 
namun kom-
posisi bentuk 
dan warna 
tidak rapi.

Karya belum 
sesuai dengan 
ide dan tema, 
dan tidak 
selesai tepat 
waktu

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

√ Perlu 
Pendampingan
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Pembelajaran 5

Pemetaan Indikator Pembelajaran

MatematikaBahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.3    Membandingkan 
dua bilangan 
sampai dua 
angka dengan 
menggunakan 
kumpulan benda-
benda konkret

4.3  Mengurutkan 
bilangan-
bilangan  sampai 
dua angka dari 
bilangan terkecil 
ke bilangan 
terbesar atau 
sebaliknya 
dengan 
menggunakan 
kumpulan benda-
benda konkret

1.7.8 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan sore 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 
dengan tepat.

3.7.8  Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan sore 
hari dalam 
menyusun 
kalimat/cerita

3.3.2 Membandingkan 
banyak dua 
kelompok benda 
dengan istilah 
lebih banyak, 
lebih sedikit atau 
sama banyak

3.3.6 Membandingkan 
dua bilangan 
dengan istilah 
lebih dari, kurang 
dari, atau sama 
dengan (11-20)

4.3.2  Mengurutkan 
bilangan 
berdasarkan 
banyak objek.

4.3.6 Menggunakan 
konsep lebih dari, 
kurang dari, dan 
sama dengan 
secara tepat pada 
bilangan 11-20
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

1. Dengan menghitung benda-benda konkret yag ada di sekitar, siswa 
mampu mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih 
sedikit, dan sama banyak. 

2. Setelah mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih 
sedikit, dan sama banyak siswa mampu mengidentifikasi lambang bilan-
gan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar.

3. Dengan menghitung sendiri kumpulan benda-benda konkret siswa 
mampu menentukan mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih 
sedikit, dan sama banyak.

4. Setelah mampu menentukan mana kumpulan benda yang lebih banyak, 
lebih sedikit, dan sama banyak, siswa mampu menentukan lambang bi-
langan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar berdasarkan kumpu-
lan benda yang dihitungnya.

5. Melalui penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang 
menggunakan kosa kata yang berhubungan dengan sore hari.

6. Setelah mengidentifikasi siswa mampu membuat cerita yang berisi kali-
mat yang berhubungan dengan sore hari.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Media hitung berupa benda-benda konkret (biji, kelereng, lidi, dll)

•	 Kartu-kartu bergambar kumpulan benda seperti di bawah ini:

•	

      Dan kartu bergambar lainnya seperti yg dicontohkan pada buku siswa

•	 Kartu-kartu bilangan 11-20 beberapa set (sesuai kebutuhan)

      Dan seterusnya sampai 20

sendok 14 Gambar 16 Gambar

11 12 13
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Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengait-
kan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang apa kegiatan belajar yang akan 
dilakukan hari ini.

Kegiatan Inti:

Ayo Berlatihhhh

•	 Guru menempelkan  2 buah kartu ber-
gambar di papan tulis. Kemudian guru 
meminta dua orang siswa maju ke depan 
untuk menghitung banyaknya kumpulan 
benda dalam masing-masing kartu ber-
gambar. Lalu siswa diminta mengambil 
satu kartu bilangan yang sesuai dengan 
banyak gambar pada kartu bergambar 
tersebut. 

sendok 14 Gambar 16 Gambar

14 16

•	 Setelah siswa menempelkan kartu bilan-
gan guru meminta siswa menentukan 
mana yang lebih banyak dan mana yang 
lebih sedikit. Hal ini dilakukan beberapa 
kali. Termasuk bagaimana menunjukkan 
kumpulan benda yang sama banyak.

Ibu sedang memasak di dapur.

Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan.

Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan 
dapur ibu.

Siti menghitung jumlah piring, sendok, garpu, 
mangkuk, dan gelas yang ada di rak piring.

Inilah hasil hitungan Siti.

= 14

= 16
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Ayo Berdiskusisi

•	 Setelah itu guru melanjutkan pelajaran 
dengan mengingatkan kembali tentang 
kosa kata dan kegiatan-kegiatan di sore 
hari.

•	 Setelah selesai guru melanjutkan kegia-
tan dengan meminta siswa mengamati 
gambar kegiatan yang biasa dilakukan 
orang di sore hari yang disusun secara 
acak.

•	 Siswa menyusun urutan gambar tersebut dan 
menuliskan cerita berdasarkan urutan 
gambar tersebut.

•	

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali apa yang sudah dipelajari.

•	 Beberapa siswa diminta menyampaikan apa yang telah mereka fahami 
dari pelajaran yang sudah diterima.

•	 Lalu guru mengajak siswa melakukan refleksi dan berdoa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

Penilaian Keterampilan:

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Menentukan kumpu-

lan benda yang lebih 
banyak, lebih sedikit, 
dan sama banyak

Dapat menen-
tukan kumpu-
lan benda yang 
lebih banyak, lebih 
sedikit, dan sama 
banyak dengan 
tepat tanpa inter-
vensi guru.

Dapat menen-
tukan kumpu-
lan benda yang 
lebih banyak, lebih 
sedikit, dan sama 
banyak dengan 
tepat tanpa inter-
vensi minimal.

Dapat menen-
tukan kumpu-
lan benda yang 
lebih banyak, lebih 
sedikit, dan sama 
banyak dengan 
tepat tanpa inter-
vensi maksimal

Belum dapat me-
nentukan.

2. Menyusun  kalimat Menyusun kalimat 
dengan benar 
tanpa ada kesala-
han

Terdapat 1-2 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat 3-4 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat lebih dari 
4 kesalahan dalam 
menyalin

Urutkan gambar di bawah ini. Lalu susunlah cerita 

berdasarkan gambar yang kamu susun.

Kegiatan Bersama Orang Tua

Orang tua membimbing siswa berlatih berhitung dan 
menentukan mana bilangan yang lebih, mana bilangan 
yang lebih kecil

Ayo Berceritaa
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1. Menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan 
sama banyak

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Dapat menen-
tukan kumpulan 
benda yang leb-
ih banyak, lebih 
sedikit, dan 
sama banyak 
dengan tepat 
tanpa intervensi 
guru.

Dapat menen-
tukan kumpulan 
benda yang leb-
ih banyak, lebih 
sedikit, dan 
sama banyak 
dengan tepat 
tanpa intervensi 
minimal.

Dapat menen-
tukan kumpulan 
benda yang leb-
ih banyak, lebih 
sedikit, dan 
sama banyak 
dengan tepat 
tanpa intervensi 
maksimal

Belum dapat 
menentukan.

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

2. Membuat kalimat dari kosa kata yang ditentukan

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat
Menyelesai-
kan LK dengan 
maksimum 1 
kekeliruan

Menyelesaikan 
LK dengan 2-3 
kekeliruan

Menyelesaikan 
LK dengan 4-5 
kekeliruan

Tidak menyele-
saikan atau sele-
sai dengan lebih 
dari 5 kekeliruan

1. Dayu √ Sangat 
Baik

2. Udin √ - Baik

3. Beni √ Baik
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Pembelajaran 6

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Matematika

3.3  Membandingkan 
dua bilangan 
sampai dua 
angka dengan 
menggunakan 
kumpulan benda-
benda konkret

4.3  Mengurutkan 
bilangan-
bilangan  sampai 
dua angka dari 
bilangan terkecil 
ke bilangan 
terbesar atau 
sebaliknya 
dengan 
menggunakan 
kumpulan benda-
benda konkret

PPKn

3.2  Memahami 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

4.2  Melakukan 
kegiatan 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

3.2.41 Mengidentifikasi 
kegiatan sore 
hari yang sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku di 
rumah

4.2.41 Menunjukkan 
kegiatan sore 
hari sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku di 
rumah

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.8 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan sore hari 
sebagai bagian 
dari peristiwa 
siang dan malam 
dengan tepat.

4.7.8 Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan sore hari 
dalam menyusun 
kalimat/cerita

3.3.6  Membandingkan 
dua bilangan 
dengan istilah 
lebih dari, kurang 
dari, atau sama 
dengan (11 
sampai 20)

4.3.6  Menggunakan 
konsep lebih dari, 
kurang dari, dan 
sama dengan 
secara tepat 
pada bilangan 11 
sampai 20
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui tanya jawab,  siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang 
menggunakan kosakata tentang kegiatan sore hari sebagai bagian dari 
peristiwa siang dan malam dengan tepat.

. 2 Dengan menulis cerita, siswa mampu menggunakan kosa kata terkait 
kegiatan sore hari dalam menyusun kalimat/cerita

. 3 Melalui tanya jawab dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan 
sore hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah

. 4 Melalui bercerita, siswa mampu menunjukkan kegiatan sore hari yang 
sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah 

. 5 Membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau 
sama dengan (11 sampai 20)

. 6 Menggunakan konsep lebih dari, kurang dari, dan sama dengan secara 
tepat pada bilangan 11 sampai 20

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Tayangan berita berupa video /berita radio/artikel dari koran

•	 Gambar grafik batang dengan data tertentu

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.
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Kegiatan Inti:

Ayo Mengamatii

•	 Guru mengarahkan siswa untuk 
membuat suatu cerita diawali dengan 
melakukan brain storming (curah 
gagasan) tentang hal-hal apa saja yang 
bisa diceritakan berkaitan dengan sore 
hari. Dengan membuat mind map (peta 
ide) guru membantu siswa membuat 
cerita tentang kegiatan sore hari di 
rumah masing-masing.

Ayo Berdiskusisi

•	 Kemudian guru meminta siswa duduk 
melingkar lalu. Guru melakukan tanya 
jawab dan diskusi tentang kegiatan-
kegiatan sore hari yang sesuai dengan 
aturan di. Salah satunya adalah sikap 
dalam menyambut orang tua yang baru 
pulang kerja di sore hari.

•	 Siswa saling bertukar cerita tentang 
bagaimana kebiasaan mereka 
menyambut kedatangan orang tua yang 
baru pulang kerja. 

•	 Setelah itu siswa diminta menyelesaikan 
lembar kerja terkait dengan sikap yang 
baik dalam menyambut orang tua yang 
baru pulang kerja di sore hari.

•	 Setelah diskusi siswa diminta 
membentuk kelompok.

Ayo Berlatihhhh

•	 Guru mengadakan permainan adu cepat 
menentukan bilangan lebih besar, lebih 
kecil, atau sama dengan. Caranya, guru 

Kamu pasti punya kebiasaan pada sore hari.

Tulislah kebiasaanmu di sore hari pada lembar 

berikut ini. 

Buatlah gambar sesuai isi cerita.

98 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Saat berada di rumah kita harus bersikap baik. 

Kita harus mengikuti aturan di rumah.

Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua.

Orang tualah yang membiayai hidup kita. 

Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga.

Seharian orang tua bekerja keras di tempat kerjanya. 

Semua itu dilakukan dengan penuh semangat. 

Oleh karena itu sudah sepantasnya saat orang tua 

pulang kerja kita menyambutnya dengan sikap yang 

baik.

Ayo Mencoba
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menunjukkan satu kartu bilangan (11 sampai 20). Lalu guru menunjuk 
siswa tertentu untuk menyebutkan bilangan yang lebih besar, lebih kecil, 
atau sama dengan bilangan yang diperlihatkan guru. Guru melakukan 
hal ini beberapa kali sampai siswa memahami. Kemudian guru 
memperkenalkan simbol (<, >, atau =)

•	 Setelah siswa mengerti, guru meminta siswa menyelesaikan soal latihan 
yang ada di buku teks.

•	 Sebelum kegiatan belajar ditutup siswa melakukan refleksi kegiatan hari 
ini.

Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup guru mengulas kembali apa yang sudah dipelajari.

•	 Beberapa siswa diminta menyampaikan apa yang telah mereka fahami 
dari pelajaran yang sudah diterima.

•	 Lalu guruu mengajak siswa melakukan refleksi dan berdoa.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

Penilaian Keterampilan

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Menulis cerita Sesuai tema, runut, 

susunan kalimat 
benar, ejaan tidak 
ada kekeliruan

Hanya memen-
uhi 3 kriteria

Hanya memenuhi 
2 kriteria

Hanya memen-
uhi 1 kriteria

2. Menentukan bilangan yang 
lebih besar, lebih kecil, atau 
sama dengan

Hanya ada mak-
simal 1 kekeliruan 
dari 10 soal

Ada 2-3 keke-
liruan dari 10 
soal

Ada 4-5 kekeli-
ruan dari 10 soal

Lebih dari 5 
kekeliruan 
dalam 10 soal

Lembar Penilaian:

. 1 Menulis cerita

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Sesuai tema, 
runut, susunan 
kalimat benar, 
ejaan tidak 
ada kekeliruan

Hanya me-
menuhi 3 
kriteria

Hanya me-
menuhi 2 
kriteria

Hanya me-
menuhi 1 
kriteria

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup
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. 2 Menentukan bilangan yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat
Hanya ada 
maksimal 1 
kekeliruan dari 
10 soal

Ada 2-3 keke-
liruan dari 10 
soal

Ada 4-5 keke-
liruan dari 10 
soal

Lebih dari 5 
kekeliruan 
dalam 10 soal

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

Remedial

Mengulang pemahaman konsep lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan

Refleksi guru:

Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama 
pembelajaran?

Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus?

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

Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pem  bela jaran 
yang Bapak/Ibu lakukan menjadi lebih efektif?
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Subtema 4 : 

Kegiatan Malam Hari

Bahasa Indonesia
3.7  Mengenal kosakata yang 

berkaitan dengan peristiwa 
siang dan malam melalui 
teks pendek (berupa 
gambar, slogan sederhana, 
tulisan, dan atau syair 
lagu)

4.7  Menjelaskan kosa kata 
Bahasa Indonesia dan 
ejaan yang tepat terkait 
peristiwa siang dan malam 
dalam teks tulis dan 
gambar

PJOK

3.3  Memahami prosedur pola 
gerak dasar manipulatif 
sesuai konsep tubuh, 
ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional

4.3  Mempraktikkan prosedur 
pola gerak dasar 
manipulatif sesuai konsep 
tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan 
sederhana dan atau 
tradisional

Matematika
3.4  Menjelaskan dan 

melakukan penjumlahan 
dan pengurangan bilangan 
yang melibatkan bilangan 
cacah sampai dengan 99 
dalam kehidupan sehari-
hari serta mengaitkan 
penjumlahan dan 
pengurangan

4.4  Menyelesaikan masalah 
kehidupan sehari-hari 
yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan bilangan 
yang melibatkan bilangan 
cacah sampai dengan 99

SBdP
3. 4  Memahami bahan alam 

dalam berkarya

4.4  Membuat karya dari bahan 
alam

Subtema
4

Pemetaan Kompetensi Dasar

PPKn
1.2  Menerima aturan yang 

berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa 

2.2  Menerima aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 

3.2  Memahami aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah

4.2  Melakukan perbuatan yang 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah
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KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN

•	 Mendengar	cerita	guru	dan	
menceritakan kembali

•	 Mendiskusikan	kebiasaan-kebiasaan	
yang baik di malam hari yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku di rumah   

•	 Mengenal	dan	merancang	karya	
kerajinan dengan menggunakan biji-
bijian.

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Kosa	kata	tentang	kegiatan	malam	hari
•	 Kebiasaan	baik	dimalam	hari
•	 Karya	dari	biji-bijian
Keterampilan
•	 Mendengarkan	dan	menceritakan	kembali	apa	

yang didengar
•	 Menunjukkan	kebiasaan	yang	baik	di	malam	

hari
•	 Merancang	pembuatan	karya		kerjainan	dari	

biji-bijian

•	 Melakukan	gerakan	memantulkan	bola	

•	 Menyusun	kalimat	yang	berhubungan	
dengan kegiatan malam hari

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Cara	menangkap	dengan	benar
•	 Kosa	kata	tentang	malam	hari
Keterampilan
•	 Mempraktikkan	gerakan	menangkap
•	 Menyusun	huruf	menjadi	kata	tentang	sore	hari

•	 Membaca	pemahaman	tentang	
kegiatan malam hari  yang sesuai 
dengan aturan di rumah

•	 Membedakan	perbuatan	yang	sesuai	
aturan dengan yang tidak sesuai 
dengan aturan berdasarkan teks 
bacaan 

•	 Mengenal	konsep	penjumlahan	dalam	
kehidupan sehari-hari

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Kosakata	tentang	malam	hari
•	 Membedakan	sikap	yang	baik	dan	yang	tidak	

baik di rumah
•	 Penjumlahan	dalam	kehidupan	sehari-hari
Keterampilan
•	 Membaca	dan	memahami	wacana	terkait	

kegiatan malam hari
•	 Menunjukkan	sikap	yang	sesuai	aturan	di	

rumah
•	 Menyelesaikan	masalah	sehari-hari	yang	

melibatkan penjumlahan

•	 Latihan	memantulkan	bola	sambil	
bermain

•	 Membuat	kalimat	dari	kosa	kata	yang	
terkait kegiatan malam hari

•	 Membuat	karya	kerajinan	dari	biji-
bijian

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Gerakan	menangkap
•	 Menyusun	kalimat
•	 Kolase	2	dimensi
Keterampilan
•	 Mempraktikkan	gerak	menangkap	melalui	

permainan
•	 Menulis	kalimat	dengan	benar
•	 Membuat	kolase	sesuai	tema

•	 Mengenal	konsep	pengurangan	dalam	
kehidupan sehari-hari

•	 Membuat	cerita	berdasarkan	urutan	
gambar

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Konsep	pengurangan	dalam	kehidupan	sehari-

hari 
•	 Cerita	tentang	kegiatan	malam	hari
Keterampilan
•	 Menggunakan	istilah	lebih	dari	dan	kurang	dari	

dalam suatu kalimat matematika
•	 Membuat	cerita	tentang	kegiatan	sore	hari

•	 Melakukan	bermain	peran	yang	
menggambarkan kebiasaan yang baik 
di malam hari. 

•	 Menulis	cerita	pengalaman	terkait	
kegiatan di malam hari.

•	 Latihan	soal	cerita	yang	melibatkan	
penjumlahan dan pengurangan

Sikap
Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
Pengetahuan
•	 Teknik	bercerita
•	 Perilaku	yang	sesuai	dengan	aturan	di	rumah	
•	 Konsep	lebih	dari	dan	kurang	dari
Keterampilan
•	 Bercerita	di	depan	kelas
•	 Menunjukkan	perilaku	yang	sesuai	dengan	

Pancasila
•	 Menyelesaikan	soal	cerita	yang	melibatkan	

penju,mlahan dan pengurangan

Subtema 4: 
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Pembelajaran 1

Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn

3.2   Memahami aturan 
yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari=hari di 
rumah

4.2   Melakukan 
perbuatan yang 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan sehari-
hari di rumah

3.2.3 Mengidentifikasi 
kebiasaan yang 
baik dilakukan 
pada malam 
hari yang sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku di 
rumah

4.2.3 Menunjukkan 
perilaku yang baik 
di malam hari 
sesuai dengan 
aturan yang 
berlaku di rumah

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.9 Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam yang 
tepat sesuai 
gambar

3.7.10 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 
dengan tepat.

4.7.9  Membaca dan 
menuliskan kosa 
kata-kosa kata 
terkait kegiatan 
malam hari 
dengan benar.

4.7.10 Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan malam 
hari dalam 
menyusun 
kalimat/cerita

SBdP
3. 4   Memahami bahan 

alam dalam 
berkarya

4.4  Membuat karya 
dari bahan alam

3.4.1 Mengidentifikasi 
pemanfaatan 
tumbuhan (biji-
bijian) dalam 
membuat karya 
kerajinan 

4.4.1 Membuat karya 
kerajinan dengan 
memanfaatkan 
bagian-bagian 
tumbuhan (biji-
bijian) 
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru siswa 
dapat mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan malam hari dengan 
tepat

. 2 Dengan menceritakan kembali siswa dapat menunjukkan kosa kata 
tentang kegiatan malam hari dengan tepat.

. 3 Melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi perilaku di malam hari 
yang sesuai dengan aturan di rumah. 

. 4 Dengan bercerita siswa mampu menunjukkan perilaku di malam hari 
yang sesuai dengan aturan di rumah.

. 5 Dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan guru siswa mampu 
mengidentifikasi kolase sebagai contoh karya seni dua dimens, mncakup 
ide, tema, obyek, alat, dan bahan yang digunakan.

. 6 Dengan memperhatikan penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi 
penggunaan bahan alam dalam membuat karya kerajinan.

. 7 Dengan arahan guru siswa mampu merancang pembuatan karya 
kerajinan dengan memanfaatkan bahan alam (biji-bijian)

. 8 Setelah merancang siswa mampu membuat karya kerajinan biji-bijian 
berdasarkan rancangan yang sudah dibuat.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Kartu kosa kata terkait kegiatan malam hari

•	 Tabel huruf/papan huruf

•	 Contoh-contoh karya kerajinan dari bahan alam termasuk dari biji-bijian 
berupa artefak atau gambar/foto

•	 Lem 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar.

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Sebagai pembuka pelajaran guru dapat melakukan “ice breaking” 
untuk menghidupkan suasana kelas agar semangat (misalnya dengan 
bernyanyi lagu yang sesuai dengan tema dan menriakkan yel-yel 
penyemangat)

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.
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Kegiatan Inti:

Ayo Mengamatii

•	 Guru mengajak siswa mengamati gambar  
yang menunjukkan suasana di malam 
hari di rumah dan melakukan tanya 
jawab seputar keadaan malam hari yang 
biasa terjadi.

•	 Siswa diminta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terkait gambar yang mereka 
amati. Guru memancing sikap kritis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan “adakah 
yang ingin kamu ketahui dari gambar 
yang kamu amati?” Siapa yang mau 
mengajukan pertanyaan?

•	 Guru mengajak siswa menyimak cerita 
yang ada di buku.

•	 Siswa diminta menyebutkan kata-kata 
yang berhubungan dengan malam hari. 
Guru menuliskan kata yang disebutkan 
siswa di papan tulis agar dapat di baca 
oleh siswa lainnya. Setelah tidak ada 
lagi siswa yang menyebutkan, guru 
dapat menambahkan kosa katanya jika 
diperlukan, dengan cara memberikan 
pertanyaan yang memancing ingatan 
siswa.

•	 Untuk memperkuat pemahaman tentang 
kosa kata yang dipelajarinya, guru 
melakukan permainan mencari kata 
tersembunyi pada tabel huruf. Guru 
membuat tabel huruf di atas media 
karton (lihat contoh di buku siswa). 
Tempelkan karton di papan tulis. Guru 
menjelaskan bahwa pada tabel huruf 
tersebut tersimpan kata-kata yang 
berhubungan dengan kegiatan malam 
hari. Guru menunjukkan kartu kosa kata-
kosa kata yang dimaksud.Siswa yang 
dapat menemukan kata tersebut diminta 
maju ke depan dan memberi tanda pada 
kata tersebut. Guru memberikan reward 
pada siswa yang berhasil menemukan 
kosa kata yang dimaksud.

•	 Setelah itu siswa diminta menyelesaikan 

Simaklah cerita berikut!

Malam Hari
Matahari terbenam tanda malam telah datang. 
Bulan dan bintang bersinar terang.
Kelelawar mulai terbang. 
Jangkrik pun bernyanyi riang.
Burung hantu keluar dari sarang.
Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang
Sambutlah malam dengan hati senang.
Kita dapat beristirahat dengan tenang.
Mata pun akan terpejam saat kantuk datang.
Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang.
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Coba ceritakan kembali cerita itu kepada 
temanmu!

Lalu carilah kata-kata berikut ini pada tabel huruf!

Tandai dengan garis berwarna!

x t e r b e n a m k

k c c x k v x b a l

e a z x a p g s l j

l h n j n b e b a a

e a w t t t l i m n

l y r b u l a n o g

a a y t k r p t q k

w q w t y m n a t r

a k l t v b n n m i

r z s d f g h g b k

s b v y d s q x t p

q t e r p e j a m c

terbenam  kelelawar   terpejam

gelap    bulan    bintang            malam          

cahaya   jangkrik   kantuk
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lembar kerja tentang pengenalan kosa 
kata yang berhubungan dengan kegiatan 
malam hari.

•	 Guru melanjutkan dengan diskusi 
berkaitan dengan kegiatan malam hari 
di rumah. Diskusi juga diarahkan untuk 
membahas kebiasaan-kebiasaan yang 
baik yang dillakukan pada malam hari di 
rumah. Lalu siswa dibentuk perpasangan. 

•	 Siswa mendiskusikan kebiasaan-
kebiasaan baik pada malam hari yang 
biasa mereka lakukan kepada teman 
pasangannya.

•	 Setelah itu guru meminta beberapa 
pasangan siswa menceritakan kebiasaan 
temannya di malam hari, di depan kelas.

•	 Setelah diskusi guru menunjukkan 
kepada siswa beberapa karya yang dibuat 
dengan menggunakan bahan alam 
terutama yang terbuat dari biji-bijian.

•	 Guru memberi contoh cara membuat 
karya kerajinan dari biji-bijian

•	 Setelah itu siswa merancang karya 
kerajinan dari biji-bijian dengan 
menentukan ide, tema, serta menyiapkan 
alat dan bahan yang diperlukan.

•	 Siswa membuat karya dengan tekun dan 
tertib, dengan arahan guru.

•	 Siswa yang sudah selesai merapikan 
kembali bekas-bekas pekerjaannya.

Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari.

•	 Siswa menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari dengan arahan guru.

•	 Siswa melakukan refleksi diri setelah mengikuti proses pembelajaran.

•	 Siswa berdoa dengan arahan guru.

Pada malam hari banyak kebiasaan baik yang bisa 
kita lakukan.

Mengulang pelajaran dengan tekun.

Menyiapkan alat sekolah untuk esok.

Membersihkan badan dahulu sebelum tidur.

Tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat.

Membersihkan sendiri tempat tidur.

Berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur.

Masih banyak lagi yang lainnya.

Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil.

Kelak sangat berguna saat kita dewasa.

Orang tua kita pun akan senang.

Menyenangkan orang tua adalah perbuatan terpuji.

Nah, ceritakan kepada temanmu apa 
kebiasaanmu di malam hari!
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Salah satu kebiasaan yang baik juga adalah 
memanfaatkan alam untuk membuat karya seni.

Di alam banyak sekali bahan-bahan yang bisa 
digunakan untuk membuat karya. Salah satu hasil 
alam yang bisa digunakan untuk membuat karya 
adalah biji-bijian.

Seperti biji kacang hijau, biji kedelai, biji lada hitam, 
dan lain-lain.

Sumber: livinggoindonesia.wordpress.com

Di bawah ini beberapa contoh hasil karya dari biji-
bijian.

Ayo Berkreasii
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Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: 

•	 Menyelesaikan LK tentang kosakata berhubungan dengan kegiatan sore 
hari

Penilaian Keterampilan

Keterampilan
Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Menunjukkan kosa kata 

tentang kegiatan sore 
hari dengan tepat

Hanya terdapt paling 
banyak 1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 
kesalahan

Terdapat lebih 
dari 5 keslahan

2. Membuat karya kolase Ide dan tema sesuai, 
komposisi bentuk 
dan warna tertata 
rapi, dan selesai tepat 
waktu

Ide dan tema 
sesuai, kompo-
sisi bentuk dan 
warna tertata 
rapi, namun 
tidak selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, selesai 
tepat waktu, 
namun kom-
posisi bentuk 
dan warna tidak 
rapi.

Karya belum 
sesuai dengan 
ide dan tema, 
dan tidak selesai 
tepat waktu

Lembar Penilaian Keterampilan

. 1 Menunjukkan kosa kata tentang kegiatan malam hari dengan tepat

No.
Nama 
Siswa

Hanya terdapt 
paling banyak 1 
kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan

Terdapat 4-5 
kesalahan

Terdapat lebih 
dari 5 keslahan Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....

. 2 Membuat karya kerajinan dari bahan biji-bijian

No. Nama Siswa

Ide dan tema 
sesuai, kom-
posisi bentuk 
dan warna 
tertata rapi, 
dan selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, kompo-
sisi bentuk dan 
warna tertata 
rapi, namun 
tidak selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, selesai 
tepat waktu, 
namun kom-
posisi bentuk 
dan warna 
tidak rapi.

Karya belum 
sesuai dengan 
ide dan tema, 
dan tidak 
selesai tepat 
waktu

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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Pembelajaran 2

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.9  Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam yang 
tepat sesuai 
gambar

3.7.10 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 
dengan tepat.

4.7.9 Membaca dan 
menuliskan kosa 
kata-kosa kata 
terkait kegiatan 
malam hari 
dengan benar.

4.7.10 Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan malam 
hari dalam 
menyusun 
kalimat/cerita

PJOK

3.3 Memahami 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalamberbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3  Mempraktikkan 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.3.5 Menjelaskan 
prosedur gerakan 
memantulkan 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional.

4.3.5  mempraktikkan 
gerakan 
memantulkan 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional.
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan dan contoh yang diberikan guru siswa 
mampu menunjukkan prosedur gerakan memantulkan  dengan tepat.

. 2 Melalui kegiatan praktik siswa mampu melakukan gerakan memantulkan 
dengan tepat.

. 3 Dengan menyimak teks yang dibacakan guru siswa mampu 
mengidentifikasi kosa kata terkait kegiatan malam hari

. 4 Melalui permainan menyusun kartu huruf siswa mampu membentuk 
kosa kata yang berhubungan dengan malam hari dengan lafal dan ejaan 
yang tepat.

. 5 Dengan menyimak contoh yang diberikan guru siswa mampu 
mengidentifikasi kalimat yang disusun dari kosa kata terkait kegiatan 
malam hari.

. 6 Melalui permainan menyusun kata siswa mampu membuat kalimat dari 
kosa kata yang berhubungan dengan kegiatan malam hari dengan benar.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 buku teks

•	 bola 

•	 set kartu-kartu huruf yang mewakili kosa kata yang berhubungan 
dengan pagi hari (jumlahnya disesuaikan jumlah kelompok yang akan 
dibentuk)

•	 kartu-kartu kata terkait kegiatan malam hari

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar.

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.
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Kegiatan Inti:

•	 Siswa ke luar kelas menuju halaman 
sekolah/lapangan olahraga sekolah.

•	 Salah satu siswa memimpin doa

•	 Siswa melakukan gerakan pemanasan 
dengan panduan guru

•	 Siswa memperhatikan penjelasan dan 
contoh yang diperlihatkan guru tentang 
teknik-teknik gerakan memantulkan  
sesuai dengan konsep tubuh, ruang, dan 
usaha. 

•	 Siswa melakukan latihan seperti yang 
telah dicontohkan oleh guru secara 
bersama-sama dengan panduan guru 
selama lebih kurang 10 menit.

•	 Kemudian guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok sesuai dengan 
jumlah bola yang ada.

•	 Masing-masing kelompok membentuk 
lingkaran. Guru menyerahkan bola 
kepada setiap kelompok.

•	 Lalu siswa mempraktikkan gerakan 
memantulkan bola yang baru saja 
diajarkan. Siswa mulai memantulkan 
bola  secara dengan teknik yang sudah 
diajarkan.

•	 Setelah waktunya habis siswa melakukan 
pendinginan. 

•	 Selesai berolahraga siswa dan guru 
mengucapkan syukur kepada Tuhan dan 
melanjutkan kegiatan berikutnya

Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah siswa siap melanjutkan pelajaran 
guru mengingatkan kembali tentang kosa 
kata yang berhubungan dengan malam 
hari. Siswa menyebutkan kosa kata yang 
mereka ingat dan guru menuliskannya di 

Malam ini ayah dan ibu Edo sedang asyik 
membaca.

Ayah membaca koran. 

Ibu membaca majalah.

Biasanya saat seperti ini Edo sedang belajar.

Malam ini Edo tidak seperti biasanya.

Dia sedang asyik latihan memantulkan bola.

Bola adalah salah satu alat untuk melakukan 
gerakan memantulkan. 

Perhatikan cara-cara memantulkan bola berikut ini!
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Setelah latihan memantulkan bola Edo belajar 
membuat kalimat.

kalimat itu berhubungan dengan kegiatan malam hari. 

Edo membuat kalimat dari kata-kata berikut ini.

1. malam

..................................................................................

2. bulan

..................................................................................

3. bintang

..................................................................................

4. gelap

..................................................................................

5. terbenam

..................................................................................

6. terpejam

..................................................................................

Kegiatan Bersama Orang Tua

Membiasakan siswa mengulang pelajaran di rumah dan 
menyiapkan peralatan sekolah sebelum tidur

Ayo Berlatihhhh
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papan tulis. 

•	 Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang terdiri dari paling banyak 
4 orang. Masing-masing kelompok 
diberikan kartu-kartu huruf yang 
mewakili kata-kata yang berhubungan 
dengan malam hari.

•	 Setiap kelompok diberi waktu 10 menit 
untuk menyusun  kartu-kartu yang ada 
menjadi kata yang berhubungan dengan 
malam hari. Kelompok pemenangnya 
adalah yang berhasil menyusun kata 
paling cepat.

•	 Kemudian dari kata-kata yang sudah 
terbentuk guru memberikan contoh cara 
mentusun kalimat dari salah satu kata 
tersebut.

•	 Kemudian siswa secara bergiliran berlatih 
membuat kalimat secara lisan. 

•	 Setelah itu siswa diminta mengerjakan 
lembar kerja tentang menyusun huruf 
menjadi kata.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari.

•	 Siswa menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari dengan arahan guru.

•	 Siswa melakukan refleksi diri setelah mengikuti proses pembelajaran.

•	 Siswa berdoa dengan arahan guru.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: 

. 1 Tes lisan tentang prosedur melakukan gerak menendang

. 2 Menyebutkan kosa kata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari
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Penilaian Keterampilan: 

. 1 Melakukan gerakan menendang

. 2 Menyusun huruf menjadi kata

Keterampilan

Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendapingan

1. Melakukan gerakan me-
mantulkan

Gerakan dilakukan 
dengan benar, bola 
yang dipantulkan 
tidak pernah meleset, 
melakukan gerakan 
dengan percaya diri

Hanya memen-
uhi 2 kriteria

Hanya memen-
uhi 1 kriteria

Belum mampu 
melakukan gera-
kan memantul-
kan

2. Menyusun huruf menjadi 
kata

Terdapat paling ban-
yak 1 kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan 

Terdapat 4-5 
kesalahan 

Terdapat lebih 
dari 5 kesalahan

Lembar Penilaian Keterampilan :

. 1 Melakukan gerakan memantulkan

No. Nama Siswa

Melakukan  
seluruh gera-
kan dengan 
tepat tanpa 
intervensi 
guru

Melakukan  
seluruh gera-
kan dengan 
tepat dengan 
intervensi 
minimal

Melakukan se-
mua gerakan 
namun den-
gan intervensi 
maksimal 

Belum mampu 
melakukan 
gerakan  

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Menyusun huruf menjadi kata

No. Nama Siswa

Terdapat pal-
ing banyak 1 
kesalahan

Terdapat 2-3 
kesalahan 

Terdapat 4-5 
kesalahan 

Terdapat lebih 
dari 5 kesala-
han

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....
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Pembelajaran 3

Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn

3.2  Memahami 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

4.2  Melakukan 
kegiatan sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

3.2.3  Mengidentifikasi 
kebiasaan yang 
baik dilakukan 
pada malam 
hari yang sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku di 
rumah

4.2.3 Menunjukkan 
perilaku yang 
baik di malam 
hari sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku di 
rumah

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.9  Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam yang 
tepat sesuai 
gambar

3.7.10 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 
dengan tepat.

4.7.9  Membaca dan 
menuliskan kosa 
kata-kosa kata 
terkait kegiatan 
malam hari 
dengan benar.

4.7.10 Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan malam 
hari dalam 
menyusun 
kalimat/cerita

Matematika

3.3 Menjelaskan 
dan melakukan 
penjumlahan dan 
pengurangan 
bilangan yang 
melibatkan 
bilangan cacah 
sampai dengan 
99 dalam 
kehidupan 
sehari-hari serta 
mengaitkan 
penjumlahan dan 
pengurangan

4.4  Menyelesaikan 
masalah 
kehidupan 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan 
bilangan yang 
melibatkan 
bilangan cacah 
sampai dengan 
99

3.4.2  Mengidentifikasi 
masalah 
sehari-hari yang 
melibatkan 
penjumlahan 
(bilangan 11 
sampai dengan 
20)

3.4.6  Melakukan 
penjumlahan dua 
bilangan dengan 
hasil maksimal 
20 dengan 
teknik tanpa 
menyimpan 
dengan bantuan 
benda konkret.

4.4.1  Menyelesaikan 
masalah dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
melibatkan 
penjumlahan
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui kegiatan membaca siswa mampu mengidentifikasi kaya-kata 
yang berhubungan dengan kegiatan malam hari dengan tepat.

. 2 Setelah mengidentifikasi siswa mampu mengucapkan kata-kata tersebut 
dengan benar.

. 3 Melalui kegiatan membaca siswa mampu mengidentifikasi kalimat-
kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari dengan tepat.

. 4 Setelah mengidentifikasi kalimat siswa mampu menyusun kalimat 
dengan menggunakan kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam 
hari.

. 5 Melalui penjelasan guru dalam diskusi kelas siswa mampu 
mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan baik pada malam hari  yang 
sesuai dengan aturan di rumah.

. 6 Dengan menyampaikan pendapat berdasarkan gambar/situasi yang 
diamati  siswa mampu menunjukkan kebiasaan baik yang sesuai dengan 
aturan di rumah dengan tepat.

. 7 Dengan mengamati contoh dalam kehidupan sehari-hari siswa mampu 
mengidentifikasi konsep penjumlahan dengan tepat (bilangan 11 sampai 
dengan 20)

. 8 Melalui latihan soal dan dengan menggunakan media hitung berupa 
benda konkret siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari yang 
melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan 
teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Media hitung dari benda-benda konkret

•	 Kaleng atau wadah lainnya

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.
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Kegiatan Inti:

Ayo Membaca

•	 Guru memandu siswa untuk membaca 
dengan nyaring wacana sederhana yang 
berhubungan dengan kegiatan malam 
hari, dengan lafal dan intonasi yang 
benar. 

•	 Beberapa siswa membaca wacana 
tersebut bergantian. Kemudian guru 
meminta siswa membacanya kembali 
bersama-sama.

•	 Siswa melafalkan setiap kata yang 
ada dalam wacana tersebut dengan 
bimbingan guru.

•	 Guru memberi penekanan pada beberapa 
kata yang berhubungan dengan kegiatan 
malam hari.

•	 Sesudah kegiatan membaca siswa 
diminta menjawab pertanyaan-
pertanyaan terkait isi bacaan dan 
melengkapi kalimat yang rumpang 
dengan kosa kata yang tepat.

Ayo Berdiskusisi

•	 Kemudian siswa diminta mengamati 
sebuah situasi/gambar yang terkait 
dengan kebiasaan di sore hari, lalu 
mendiskusikannya dalam kelompok. 
Masing-masing anggota harus 
menyampaikan pendapatnya tentang 
gambar tersebut.

•	 Secara bergantian setiap kelompok 
menyampaikan hasil diskusinya kepada 
kelompok lainnya. 

•	 Setelah semua kelompok maju siswa 
diminta mengerjakan lembar kerja di 
buku siswa secara mandiri.

Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring!

Siti Rajin Belajar

Setelah Salat Magrib Siti membaca kitab 
suci.

Ayah menyimak bacaan Siti.

Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu.

Siti anak yang taat beribadah.

Setelah mengaji Siti membuka buku 
pelajaran.

Siti mengerjakan tugas matematika dari 
Bu Guru.

Siti belajar dengan tekun.

Siti ingin menjadi anak yang pandai.

Agar kelak menjadi orang yang berguna.

112 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

Sebagai anak kita harus mengikuti aturan orang 
tua. Termasuk aturan pada malam hari di rumah. 
Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan 
keluarga. Jika anggota keluarga tertib maka rumah 
akan terasa nyaman. Karena rumah adalah tempat 
tinggal kita. Rumah tempat beristirahat. 

Perhatikan gambar-gambar di bawah ini!

Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang 
baik pada malam hari?

Berilah tanda centang (√) pada gambar tersebut!

Ayo Mengamatii
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Ayo Berlatihhhh

•	 Setelah siswa selesai berdiskusi 
guru melanjutkan pelajaran tentang 
pemecahan masalah sehar-hari yang 
melibatkan penjumlahan,

•	 Guru mengambil beberapa spidol dan 
menunjukkan berapa banyaknya kepada 
siswa dan menuliskan bilangannya di 
papan tulis. Lalu spidol itu dimasukkan 
kedalam sebuah kaleng./wadah lain. 
Kemudian  guru mengambil lagi 
beberapa spidol dan menghitung 
banyaknya dan menuliskan lambang 
bilangannya di papan tulis. Lalu spidol 
itupun dimasukkan ke dalam kaleng yang 
sama. Setelah itu guru bersama siswa 
menghitung jumlah spidol yang ada di 
dalam kaleng/wadah. Guru melakukan 
hal ini beberapa kali dengan media 
yang berbeda, sampai siswa memahami 
tentang konsep penjumlahan.

•	 Untuk melihat pemahaman siswa, 
mereka diminta mengerjakan soal yang 
telah disiapkan oleh guru.

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari.

•	 Siswa menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari dengan arahan guru.

•	 Siswa melakukan refleksi diri setelah mengikuti proses pembelajaran.

•	 Siswa berdoa dengan arahan guru.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan:  latihan soal tertulis

Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. 

Siti menghitung bukunya. 

Di tas ada 4 buku. 

Di rak buku ada 7 buku.

Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya?

Ayo, coba kita hitung bersama!

7

4

Buku di tas

Buku di rak

Ayo Berlatihhhh
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Penilaian Keterampilan:

Keterampilan
Kriteria

Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Melengkapi kalimat yang 

rumpang dengan kata 
yang tepat 

Semua kata dipilih 
dengan tepat

Ada 1-2  keke-
liruan memilih 
kata

Ada 3-4 kekliruan 
memilih kata

Lebih dari 4 
kekeliruan me-
milih kata

2. Mengemukakan pendapat 
tentang perilaku yang 
baik di rumah pada sore 
hari

Pendapat sesuai 
dengan tema, kali-
mat runut, penyam-
paian, lancar dan 
percaya diri

Hanya memen-
uhi 3 kriteria

Hanya memenuhi 
2 kriteria

Hanya memen-
uhi 1 kriteria

3. Memecahkan masalah se-
hari-hari yang melibatkan 
proses penjumlahan 

Ada paling banyak 
1 kekeliruan dalam 
memabndingkan 
banyak kelompok 
benda dan besar 
kecil bilangan

Ada 2-3 keke-
liruan dalam 
menentukan 
nama bilangan 
11-20

Ada 4-5 kekeli-
ruan dalam me-
nentukan nama 
bilangan 11-20

Ada lebih dari 5 
dalam menen-
tukan nama 
bilangan 11-20

Format Penilaian Keterampilan

. 1 Melengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang tepat

No.
Nama 
Siswa

Semua kata 
dipilih dengan 
tepat

Ada 1-2  keke-
liruan memilih 
kata

Ada 3-4 kekli-
ruan memilih 
kata

Lebih dari 4 
kekeliruan me-
milih kata

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....

. 2 Bercerita tentang kebiasaan yang sesuai dengan aturan di rumah

No.
Nama 
Siswa

Pendapat 
sesuai dengan 
tema, kalimat 
runut, penyam-
paian, lancar 
dan percaya 
diri

Hanya memen-
uhi 3 kriteria

Hanya memen-
uhi 2 kriteria

Hanya memen-
uhi 1 kriteria

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....

. 3 Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan proses 
penjumlahan

No.
Nama 
Siswa

Memecah-
kan masalah 
sehari-hari 
yang melibat-
kan proses 
penjumlahan 

Memecah-
kan masalah 
sehari-hari 
yang melibat-
kan proses 
penjumlahan 

Memecah-
kan masalah 
sehari-hari 
yang melibat-
kan proses 
penjumlahan 

Memecah-
kan masalah 
sehari-hari 
yang melibat-
kan proses 
penjumlahan 

Predikat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. .... ....
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Pembelajaran 4

Pemetaan Indikator Pembelajaran

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.9  Menunjukkan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam yang 
tepat sesuai 
gambar

3.7.10 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 
dengan tepat.

4.7.9  Membaca dan 
menuliskan kosa 
kata-kosa kata 
terkait kegiatan 
malam hari 
dengan benar.

4.7.10 Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan malam 
hari dalam 
menyusun 
kalimat/cerita

PJOK

3.3 Memahami 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

4.3 Mempraktikkan 
prosedur pola 
gerak dasar 
manipulatif 
sesuai konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

3.3.5 Menjelaskan 
prosedur gerakan 
memantulkan 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional.

4.3.5 mempraktikkan 
gerakan 
memantulkan 
sesuai dengan 
konsep 
tubuh, ruang, 
usaha, dan 
keterhubungan 
dalam permainan 
sederhana dan 
atau tradisional

SBdP
3.3 Memahami 

bahan alam 
dalam berkarya

4.4   Membuat karya 
dari bahan alam

3.4.1 Mengidentifikasi 
pemanfaatan 
tumbuhan (biji-
bijian) dalam 
membuat karya 
kerajinan 

4.4.1  Membuat karya 
kerajinan dengan 
memanfaatkan 
bagian-bagian 
tumbuhan
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Dengan menyimak penjelasan dan contoh guru siswa mampu mengidentifikasi 
gerak memantulkan sebagai bagian dari gerak manipulatif, dengan tepat.

. 2 Melalui permainan siswa mampu mempraktikkan gerakan memantulkan 
sebagai bagian dari gerakan manipulatif, dengan benar.

. 3 Dengan permainan catur kata siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang 
berasal dari kosa kata yang terkait dengan malam hari

. 4 Melalui permainan merangkai kata siswa mampu menyusun kalimat sederhana 
dari kosa kata tentang kegiatan malam hari. 

. 5 Dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan guru siswa mampu 
mengidentifikasi penggunaan bahan alam berupa biji-bijian dalam membuat 
karya kerajinan.

. 6 Dengan memperhatikan penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi cara 
membuat karya kerajinan dengan bahan biji-bijian.

. 7 Dengan arahan guru siswa mampu merancang pembuatan karya kerajinan dari 
bahan alam berupa biji-bijian.

. 8 Setelah merancang siswa mampu membuat karya kerajinan yang menggunakan 
bahan alam berupa biji-bijian

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks 

•	 Kartu-kartu kata

•	 Contoh-contoh karya kerajinan dari biji-bijian

•	 Gambar sketsa untuk media menempel biji-bijian

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

•	 Setelah itu guru membawa siswa ke halaman sekolah/lapangan olahraga.
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Kegiatan Inti:

•	 Guru memimpin siswa untuk melakukan 
pemanasan

•	 Setelah pemanasan, guru menjelaskan 
bahwa mereka akan berlatih gerakan 
memantulkan melalui permainan 
sederhana. Sebelum bermain guru 
menjelaskan prosedur kegiatan. Siswa 
membentuk kelompok. Setiap kelompok 
membentuk barisan berbanjar ke 
belakang menghadap ke sebuah garis 
start. Kira-kira 5 meter dari garis start 
dibuat garis finish.

•	 Lalu siswa mulai bermain lempar tangkap 
bola seperti yang telah dijelaskan 
oleh guru. . Siswa menangkap bola 
yang berasal dari lemparan teman di 
seberangnya. Lalu bergantian, siswa yang 
meangkap bola gantian melempar ke 
teman lain di seberangnya. 

•	 Permainan dilakukan sambil belajar 
menyusun kalimat dalam bahasa 
indonesia. Sebelum melempar ke teman 
lain, siswa harus membuat satu kalimat 
terlebih dahulu. 

•	 Setelah semua siswa mencoba, sisa 
waktu dimanfaatkan untuk berlatih 
memantulkan bola  bola berkelompok-
kelompok.

•	 Selesai bermain guru memandu siswa 
untuk melakukan refleksi kegiatan 
tersebut.

•	 Siswa kembali ke kelas dan melanjutkan 
kegiatan belajar.

Ayo Mencoba

•	 Setelah beristirahat sejenak, kemudian 
siswa diminta duduk berkelompok 
berbaris berbanjar ke belakang. Setiap 

 Malam ini malam Minggu.

 Beni boleh bermain di luar rumah karena besok
sekolah libur.

Beni bermain bersama teman-teman.

Mereka bermain di halaman rumah Beni.

Mereka berlomba memantulkan bola.

Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir.

Bola tidak boleh terlepas atau jatuh.

Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya.

Ayo, bermain bersama mereka!

119Subtema 4: Kegiatan Malam Hari

Setelah berlomba memantulkan bola, mereka 
bermain catur kata.

Mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. 
Di setiap kotak di tulis kata-kata yang terkait 
dengan kegiatan malam hari. Mereka membentuk 
kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum 
mulai mereka mengundi kelompok mana yang 
memulai duluan. Setelah itu mereka mulai 
berlomba. Mereka memilih satu kata di dalam 
kotak. Lalu mereka membuat kalimat dari kata 
itu. Kalau berhasil maka kotak tersebut ditutup 
dengan warna kelompok. Kelompok yang berhasil 
menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus 
terlebih dahulu, itulah pemenangnya. 

Ayo, lakukan permainan ini!

malam bintang terbenam

bulan kelelawar gelap

bersinar kunang-kunang jangkrik
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kelompok paling banyak terdiri dari 5 
orang. 

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
permainan merangkai kata menjadi 
kalimat yang akan mereka lakukan.

•	 Guru memberikan satu kata yang 
berhubungan kepada masing-masing 
kelompok. Kelompok tersebut harus 
membuat kalimat yang berhubungan 
dengan malam hari, dari kata tersebut. 
Caranya adalah masing-masing anak 
secara bergilir dari mulai yang paling 
depan, mengucapkan satu kata dilanjut 
dengan teman di belakangnya. Setiap 
kelompok akan mendapatkan poin 1 
jika berhasil membuat kalimat dengan 
benar. Guru mencatat berapa kata setiap 
kalimat yang berhasil dibuat di masing-
masing kelompok. Setelah itu giliran 
kelompok berikutnya diberikan satu 
kata dan kemudian membuat kalimat. 
Seterusnya seperti itu sampai beberapa 
putaran. Kelompok pemenangnya adalah 
yang dapat poin paling banyak dan paling 
panjang kalimatnya. 

•	 Setelah bermain siswa mengerjakan 
lembar kerja di buku teks.

•	 Kegiatan dilanjutkan dengan membuat karya kerajinan dari biji-bijian.

•	 Guru menyiapkan lembaran berupa gambar bertema kegiatan sore 
hari,  untuk media membuat kolase dari biji. Siswa bebas menentukan 
komposisi warna dan bentuk penyusunan potongan-potongan kertas 
sesuai ide masing-masing. 

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang hal-hal yang harus 
diperhatikan saat membuat karya kolase. 

Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari.

•	 Siswa menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari dengan arahan guru.

•	 Siswa melakukan refleksi diri setelah mengikuti proses pembelajaran.

•	 Siswa berdoa dengan arahan guru.

Beni pulang ke rumah.

Karena belum mengantuk Beni melanjutkan tugas 
sekolah. Lanjutan membuat karya kerajinan dari 
biji-bijian. Dia harus menempelkan biji-bijian 
pada gambar yang telah disiapkan. Seperti gambar 
berikut ini.

Kegiatan Bersama Orang Tua

Orang tua mengenalkan berbagai macam biji-bijian 
yang beraneka bentuk dan warnanya agar siswa bisa 
memanfaatkannya untuk membuat suatu karya seni
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Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)
Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis dan tes lisan

Penilaian Keterampilan

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Melakukan gerak memantulkan  

bola
Gerakan 
dilakukan 
dengan benar, 
bola yang 
dipantulkan 
tidak pernah 
meleset, mel-
akukan gerakan 
dengan percaya 
diri

Hanya memen-
uhi 2 kriteria

Hanya memen-
uhi 1 kriteria

Belum mampu 
melakukan 
gerakan me-
mantulkan

2. Menyusun  kalimat Menyusun 
kalimat dengan 
benar tanpa 
ada kesalahan

Terdapat 1-2 
kesalahan 
dalam men-
yalin

Terdapat 3-4 
kesalahan 
dalam men-
yalin

Terdapat lebih 
dari 4 kesalahan 
dalam menyalin

3. Membuat karya kolase Ide dan tema 
sesuai, kompo-
sisi bentuk dan 
warna tertata 
rapi, dan sele-
sai tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, kompo-
sisi bentuk dan 
warna tertata 
rapi, namun 
tidak selesai 
tepat waktu

Ide dan tema 
sesuai, selesai 
tepat waktu, 
namun kompo-
sisi bentuk dan 
warna tidak 
rapi.

Karya belum 
sesuai dengan 
ide dan tema, 
dan tidak sele-
sai tepat waktu

Format Penilaian Keterampilan

. 1 Melakukan gerak menangkap bola

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Melaku-
kan  gerakan 
dengan tepat 
tanpa inter-
vensi guru

Melakukan 
gerakan 
dengan tepat 
namun dengan 
intervensi 
minimal

Gerakan 
kurang tepat 
dan perlu in-
tervensi yang 
cukup

Belum mampu 
melakukan 
gerakan den-
gan tepat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. ....

. 2 Menyusun kalimat

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Menyusun 
kalimat den-
gan benar 
tanpa ada 
kesalahan

Terdapat 
1-2 kesala-
han dalam 
menyusun 
kalimat

Terdapat 
3-4 kesala-
han dalam 
menyusun 
kalimat

Terdapat 
lebih dari 
4 kesala-
han dalam 
menyusun 
kalimat

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni Baik
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. 3 Membuat karya kolase 

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Melakukan 
seluruh 
gerak dengan 
benar tanpa 
intervensi

Melakukan 
seluruh gerak 
dengan be-
nar dengan 
intervensi 
minimal

Melakukan 
seluruh gerak 
dengan be-
nar dengan 
intervensi 
maksimal

Belum 
mampu 
melakukan 
gerakan 

1. Dayu √ Baik Sekali

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

√ kurang
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Pembelajaran 5

Pemetaan Indikator Pembelajaran

MatematikaBahasa Indonesia

3.3 Menjelaskan 
dan melakukan 
penjumlahan dan 
pengurangan 
bilangan yang 
melibatkan 
bilangan cacah 
sampai dengan 
99 dalam 
kehidupan 
sehari-hari serta 
mengaitkan 
penjumlahan dan 
pengurangan

4.4  Menyelesaikan 
masalah 
kehidupan 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan 
bilangan yang 
melibatkan 
bilangan cacah 
sampai dengan 
99

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.4.10 Mengidentifikasi 
masalah sehari-
hari yang 
melibatkan 
pengurangan 
(bilangan 11 
sampai dengan 
20)

3.4.14 Melakukan 
pengurangan dua 
bilangan dengan 
hasil maksimal 
20 dengan 
teknik tanpa 
menyimpan 
dengan bantuan 
benda konkret.

3.1.9  Mengenal 
bilangan nol (0)

4.4.2  Menyelesaikan 
masalah sehari-
hari yang 
melibatkan 
pengurangan

3.7.10 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 
dengan tepat.

4.7.10 Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan malam 
hari dalam 
menyusun 
kalimat/cerita 
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui pengamatan siswa mengidentifikasi masalah sehari-hari yang 
melibatkan pengurangan (bilangan 11 sampai dengan 20)

. 2 Melalui contoh guru  siswa mampu melakukan pengurangan dua 
bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan teknik tanpa menyimpan 
dengan bantuan benda konkret dengan tepat.

. 3 Dengan menyimak penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi  
bilangan nol (0) dengan benar.

. 4 Melalui latihan soal siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari 
yang melibatkan pengurangan dengan tepat.

. 5 Melalui penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang 
menggunakan kosa kata yang berhubungan dengan malam hari.

. 6 Setelah mengidentifikasi siswa mampu membuat cerita yang berisi 
kalimat yang berhubungan dengan malam hari.

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Media hitung berupa benda-benda konkret (biji, kelereng, lidi, dll)

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

•	 Siswa menyimak penjelasan guru tentang apa kegiatan belajar yang 
akan dilakukan hari ini.
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Kegiatan Inti:

Ayo Berlatihhhh

•	 Guru mengambil sebuah kaleng berisi 
beberapa spidol dan menunjukkan 
berapa banyaknya kepada siswa dan 
menuliskan bilangannya di papan tulis. 
Kemudian  guru mengambil l beberapa 
spidol dari dalam kaleng dan menghitung 
banyaknya dan menuliskan lambang 
bilangannya di papan tulis. Setelah itu 
guru bersama siswa menghitung jumlah 
spidol yang masih ada di dalam kaleng/
wadah. Guru melakukan hal ini beberapa 
kali dengan media yang berbeda, sampai 
siswa memahami tentang konsep 
pengurangan.

•	 Guru juga memberi penjelasan tentang 
pengurangan 2 kumpulan benda yang 
sama banyak akan menghasilkan 
bilangan 0.

•	 Untuk melihat pemahaman siswa, 
mereka diminta mengerjakan soal yang 
telah disiapkan oleh guru.

Ayo Berdiskusisi

•	 Setelah itu guru melanjutkan pelajaran 
dengan mengingatkan kembali tentang 
kosa kata dan kegiatan-kegiatan di 
malam hari.

•	 Setelah selesai guru melanjutkan 
kegiatan dengan meminta siswa 
mengamati gambar kegiatan yang biasa 
dilakukan orang di malam hari yang 
disusun secara acak.

•	 Siswa menyusun urutan gambar tersebut 
dan menuliskan cerita berdasarkan 
urutan gambar tersebut.

Kegiatan Penutup:

•	 Sebagai penutup guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari.

Lani dan papanya sedang menonton televisi.

Mama datang membawa biskuit dan teh manis.

Lani menghitung ada 15 biskuit di piring.

Papa memakan 3 biskuit. 

Lani menghitung biskuit yang belum dimakan.

Ditulis sebagai berikut 

Jadi sekarang banyak biskuit tinggal 12.

15 - =3 12
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Lani melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di 
malam hari.

Buatlah cerita berdasarkan urutan gambar berikut 
ini!

Ayo Berdiskusisi

Kegiatan Bersama Orang Tua

Orang tua menetapkan kebiasaan-kebiasaan pada malam 
yang harus dilakukan anak di rumah
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•	 Siswa menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari dengan arahan guru.

•	 Siswa melakukan refleksi diri setelah mengikuti proses pembelajaran.

•	 Siswa berdoa dengan arahan guru.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)
Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

Penilaian Keterampilan:

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu 

Pendampingan
1. Menyelesaikn 

masalah sehari-hari 
yang melibatkan pen-
gurangan

Ada paling banyak 
1 kekeliruan dalam 
memabndingkan 
banyak kelompok 
benda dan besar 
kecil bilangan

Ada 2-3 keke-
liruan dalam 
menentukan nama 
bilangan 11-20

Ada 4-5 keke-
liruan dalam 
menentukan nama 
bilangan 11-20

Ada lebih dari 5 
dalam menentu-
kan nama bilan-
gan 11-20

2. Menyusun  kalimat Menyusun kalimat 
dengan benar 
tanpa ada kesala-
han

Terdapat 1-2 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat 3-4 
kesalahan dalam 
menyalin

Terdapat lebih dari 
4 kesalahan dalam 
menyalin

. 1 Menentukan kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan 
sama banyak

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Ada paling ban-
yak 1 kekeliruan 
dalam mem-
bandingkan 
banyak kelompok 
benda dan besar 
kecil bilangan

Ada 2-3 kekeli-
ruan dalam me-
nentukan nama 
bilangan 11-20

Ada 4-5 kekeli-
ruan dalam me-
nentukan nama 
bilangan 11-20

Ada lebih dari 5 
dalam menen-
tukan nama 
bilangan 11-20

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

. 2 Membuat cerita berdasarkan urutan gambar.

No.
Nama 
Siswa

Kriteria

Predikat

Ide cerita sesuai 
tema, runut, 
struktur kalimat 
benar, selesai 
tepat waktu

Ide cerita sesuai 
tema, runut, 
struktur kalimat 
benar, namun 
tdk selesai tepat 
waktu

Ide cerita sesuai 
tema, cerita 
runut, namun 
strukur kalimat 
masih banyak 
yang keliru meski 
selesi tepat 
waktu

Hanya memen-
uhi salah satu 
kriteria

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ √ √ Cukup
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Pembelajaran 6

Pemetaan Indikator Pembelajaran

PPKn

3.2  Memahami 
aturan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

4.2  Melakukan 
kegiatan sesuai 
dengan aturan 
yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di 
rumah 

3.2.3  Mengidentifikasi 
kegiatan malam 
hari yang sesuai 
aturan di rumah

4.2.3  Menunjukkan 
kebiasaan di 
malam hari yang 
sesuai dengan 
aturan di rumah 

Bahasa Indonesia

3.7  Mengenal 
kosakata yang 
berkaitan dengan 
peristiwa siang 
dan malam 
melalui teks 
pendek (berupa 
gambar, slogan 
sederhana, 
tulisan, dan atau 
syair lagu)

4.7  Menjelaskan 
kosa kata Bahasa 
Indonesia dan 
ejaan yang tepat 
terkait peristiwa 
siang dan malam 
dalam teks tulis 
dan gambar

3.7.10 Mengidentifikasi 
kalimat yang 
menggunakan 
kosakata tentang 
kegiatan malam 
hari sebagai 
bagian dari 
peristiwa siang 
dan malam 
dengan tepat.

4.7.10 Menggunakan 
kosa kata terkait 
kegiatan malam 
hari dalam 
menyusun 
kalimat/cerita 

Matematika

3.3 Menjelaskan 
dan melakukan 
penjumlahan dan 
pengurangan 
bilangan yang 
melibatkan 
bilangan cacah 
sampai dengan 
99 dalam 
kehidupan 
sehari-hari serta 
mengaitkan 
penjumlahan dan 
pengurangan

4.4  Menyelesaikan 
masalah 
kehidupan 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan 
bilangan yang 
melibatkan 
bilangan cacah 
sampai dengan 
99

4.4.1  Menyelesaikan 
masalah dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
melibatkan 
penjumlahan

4.4.2  Menyelesaikan 
masalah 
sehari-hari yang 
melibatkan 
pengurangan
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URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran :

. 1 Melalui arahan guru siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang 
menggunakan kosakata terkait kegiatan malam hari dengan tepat

. 2 Dengan membuat narasi siswa mampu menyusun kalimat dengan 
menggunakan kosa kata-kosa kata terkait kegiatan malam hari menjadi 
suatu cerita narasi.

. 3 Dengan bermain peran siswa mampu mengidentifikasi kegiatan malam 
hari yang sesuai aturan di rumah

. 4 Dengan bermain peran siswa mampu menunjukkan  kebiasaan di malam 
hari yang sesuai dengan aturan di rumah 

. 5 Dengan mengerjakan soal cerita siswa mampu menyelesaikan masalah 
dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan

. 6 Dengan mengerjakan soal cerita siswa mampu menyelesaikan masalah 
sehari-hari yang melibatkan pengurangan

Media dan Alat Pembelajaran

•	 Buku teks

•	 Lembar latihan

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembuka:

•	 Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar

•	 Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

•	 Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan.

•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar.

Kegiatan Inti:

Ayo Mengamatii

•	 Guru mengarahkan siswa untuk membuat suatu cerita diawali dengan 
melakukan brain storming (curah gagasan) tentang hal-hal apa saja 
yang bisa diceritakan berkaitan dengan sore hari. Dengan membuat 
mind map (peta ide) guru membantu siswa membuat cerita tentang 
kegiatan malam hari di rumah masing-masing.
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Kamu pasti punya kebiasaan di malam hari.

Tuliskan kebiasaanmu di malam hari

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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•	 Kemudian guru meminta siswa membaca 
teks percakapan yang ada pada buku 
teks lalu mendiskusikan tentang sikap 
yang sesuai dengan aturan di rumah 
khususnya di malam hari. 

•	 Guru melakukan penekanan pada 
kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari.

•	 Setelah itu siswa diminta membentuk 
kelompok untuk bermain peran.

•	 Siswa berlatih dulu dalam kelompoknya 
dengan membuat dialog sendiri.

•	 Lalu masing-masing kelompok 
mensimulasikan permainan perannya.

Ayo Berlatihhhh

•	 Guru membentuk siswa menjadi 5 
kelompok. 

•	 Guru menyiapkan 5 pos soal yang 
masing-masing terdapat 1 soal 
cerita terkait dengan penjumlahan/
pengurangan.

•	 Masing-masing kelompok akan 
mendapat nomor urutan pos yang 
soalnya akan mereka kerjakan terlebih 
dahulu. Jika kelompok itu dapat nomor 3 
makan kelompok teresebut mengerjakan 
soal di pos 3 terlebih dahulu. Setelah 
selesai di pos 3 kelompok tersebut 
bergeser ke pos 4 dst. Seterusnya 
siklusnya seperti itu.

•	 Sampai batas waktu yang diberikan 
semua kelompok berkeliling dari 1 pos 
soal ke pos lainnya. Kelompok yang 
tercepat dan hasil kerjanya 

Kegiatan Penutup:

•	 Guru mengulas kembali materi yang 
sudah dipelajari.

•	 Siswa menyimpulkan hal-hal yang telah 

Bacalah dialog berikut ini!

Lalu mainkan peran seperti pada dialog tersebut!

Guru : Anak-anak siapa yang sebelum tidur 

             sikat gigi?

Udin : Saya bu!

Edo : Saya juga, Bu Guru!

Guru : Wah, pintar sekali. Mengapa kita harus

   sikat gigi sebelum tidur?

Dayu : Supaya giginya tidak sakit bu.

Siti : Iya, Bu. Supaya giginya tidak rusak.

Guru : Benar sekali, anak-anak.

    Sekarang Ibu guru mau tanya.

    Siapa yang berdoa sebelum tidur?

Semua: Sayaaaa.......!!

Guru : Bagus sekali. Kita harus melakukan 

    kebiasaan yang baik di rumah.

    Itu tandanya kita anak yang tertib.

Semua: Baik, Bu Guru!
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Ibu menyiapkan makan malam. 

Lauknya semur daging dan tempe goreng.

Setelah makan Ibu menyajikan agar-agar dan 
buah-buahan. 

Keluarga Udin makan malam dengan gembira.

Selesai makan Udin membantu ibu membereskan 
meja makan. 

Sambil membantu ibu Udin belajar berhitung.

Ibu memberikan pertanyaan kepada Udin.

Ayo bantu Udin menjawab pertanyaan Ibu.

1. Din, tempe goreng yang masih di piring 
ada 6 potong. Kita sudah makan 6 potong. 
Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya, 
Din?

 ..............................................................................

 ..............................................................................

2. Ibu tadi menyediakan 12 buah jeruk. Yang 
kita makan ada 5 buah. Berapa sisanya ya, 
Din?

 ..............................................................................

 ..............................................................................

Ayo Berlatihhhh

128 Buku Siswa Kelas 1 SD/MI

DRAFT 8 MARET 2016



Subtema 4: Kegiatan Malam Hari
135

dipelajari dengan arahan guru.

•	 Siswa melakukan refleksi diri setelah mengikuti proses pembelajaran.

•	 Siswa berdoa dengan arahan guru.

Penilaian Pembelajaran:

Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan (Lihat panduan penilaian sikap)

Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

Penilaian Keterampilan

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup

1. Menulis cerita Sesuai tema, runut, susu-
nan kalimat benar, ejaan 
tidak ada kekeliruan

Hanya memenuhi 3 
kriteria

Hanya memenuhi 2 
kriteria

2. Menentukan bilan-
gan yang lebih besar, 
lebih kecil, atau sama 
dengan

Hanya ada maksimal 1 
kekeliruan dari 10 soal

Ada 2-3 kekeliruan dari 
10 soal

Ada 4-5 kekeliruan dari 
10 soal

Penilaian Keterampilan:

. 1 Menulis cerita

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Sesuai tema, 
runut, susunan 
kalimat benar, 
ejaan tidak ada 
kekeliruan

Hanya memen-
uhi 3 kriteria

Hanya memen-
uhi 2 kriteria

Hanya memen-
uhi 1 kriteria

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup

. 2 Menentukan bilangan yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan

No. Nama Siswa

Kriteria

Predikat

Hanya ada 
maksimal 1 
kekeliruan dari 
10 soal

Ada 2-3 keke-
liruan dari 10 
soal

Ada 4-5 keke-
liruan dari 10 
soal

Lebih dari 5 
kekeliruan 
dalam 10 soal

1. Dayu √ Sangat Baik

2. Udin √ Baik

3. Beni √ cukup
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Remedial

Mengulang pemahaman konsep nilai tempat bilangan 11-20 dan lambangnya 
bagi yang masih belum memahamainya.

Refleksi guru:

Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelaja-
ran?

Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus?

Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah Ba-
pak/Ibu lakukan?

Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pem  bela jaran 
yang Bapak/Ibu lakukan menjadi lebih efektif?
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