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Prakata Tim Pengusul 

engan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat 

menyusun Lembar Kerja Siswa Dengan Pendekatan Scientific Approach Bermuatan 

Nilai Kewirausahan Untuk Siswa Kelas IV ”Tema Berbagai Pekerjaan”. Lembar Kerja 

Siswa ini merupakan output dari Penelitian Dosen Pemula sumber dana Dikti 

Tahun. 

Lembar Kerja Siswa Dengan Pendekatan Scientific Approach Bermuatan Nilai 

Kewirausahan Untuk Siswa Kelas IV ”Tema Berbagai Pekerjaan” ini diharapkan dapat 

membantu guru dalam menyiapkan pembelajaran terkait Tema Berbagai Pekerjaan, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan penguasaan pengetahuan konseptual dan meningkatkan 

sikap literasi siswa Sekolah Dasar. LKS ini dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan 

perkembangan anak, terutama anak kelas IV. Selain itu, buku ini kami konsep untuk 

menumbuhkan keinginan menjadi wirausaha dan mengembangkan nilai kewirausahaan siswa 

Sekolah Dasar.  

Kesuksesan berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah satu 

diantaranya adalah buku. Harapan kami, buku LKS ini dapat membantu siswa memahami 

tentang dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. 

Akhir Kata Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam menerbitkan LKS ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk 

perbaikan buku ini di masa yang akan datang. 

Ungaran, September 2019 

Tim Penyusun 
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A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3.  Memahami pengetahuana 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 dan logis, dalam 

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

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

SBdP 

1.1 Menggambar dan membentuktiga 

dimensi. 

4.1 Memahami gambar dan bentuk tiga 

dimensi. 

 

1.1.1 Mengamati gambar dan bentuk 

tiga dimensi. 

 

4.1.1 Membuat gambar dan membentuk 

tiga dimensi. 

PPKn 

1.1 Menerima makna hubungan bintang, 

rantai, pohon beringin,kepala 

banteng, dan padi kapaspada 

lambang negara “Garuda Pancasila” 

sebagai anugerahTuhan Yang Maha 

Esa. 

2.1 Bersikap berani mengakuikesalahan, 

meminta maaf,memberi maaf, dan 

 

1.1.1 Menyatakan makna hubungan 

bintang, rantai, pohon 

beringin,kepala banteng, dan 

padi kapas pada lambang 

negara “GarudaPancasila” 

sebagai anugerahTuhan Yang 

Maha Esa. 

2.1.1 Mencontohkan sikap berani 

SUBTEMA 1 

JENIS-JENIS PEKERJAAN 
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santunsebagai perwujudan nilai 

danmoral Pancasila. 

3.1 Memahami makna hubungansimbol 

dengan sila-silaPancasila. 

4.2 Menjelaskan maknahubungan simbol 

dengansila-sila Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupansehari-hari. 

 

 

mengakui kesalahan, meminta 

maaf,memberi maaf, dan santun 

sebagai perwujudan nilai dan 

moral Pancasila. 

3.1.1 Mengenali makna hubungan 

simbol dengan sila-silaPancasila. 

4.2.1 Menerangkan maknahubungan 

simbol dengansila-sila Pancasila 

sebagai satu kesatuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

PJOK 

3.4 Menerapkan gerak dasar lokomotor 

dan non-lokomotor untuk membentuk 

gerak dasarseni beladiri. 

4.4 Mempraktikkan gerak dasar 

lokomotor dan non lokomotor untuk 

membentuk gerak dasar seni beladiri. 

 

3.4.1 Menerapkan gerak dasar 

lokomotor dan non-lokomotor 

untuk membentuk gerak       dasar 

seni beladiri.  

4.4.1 Mencontohkan gerakdasar 

lokomotor dan nonlokomotor untuk 

membentuk gerak dasar seni 

beladiri. 

IPS 

3.2 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan 

ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang 

pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

3.2.1 Mengemukakan kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

4.1.1 Menampilkan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dalam 

meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, 

sosial dan budayadi lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 



TEMA 4 SUBTEMA 1 – Jenis-Jenis Pekerjaan 

IKA SILFIANA ARIFATUL KHOIRIYAH, M. PD. & ALIFIA CAHYA WICAKSANI, S.PD.,M.PSI 3 

 

BAHASA INDONESIA 

4.2 Menguraikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra 

(cerita,dongeng, dan sebagainya). 

4.5 Mengomunikasikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra yang dipilih 

dan dibaca sendiri secara lisan dan 

tulis yang didukung oleh alasan. 

 

4.2.2 menguraikan pendapatpribadi 

tentang isi buku sastra (cerita, 

dongeng dan sebagainya) 

4.5.1 Menjelaskan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra yang 

dipilih dan dibaca sendiri secara 

lisan dan tulis yang didukung oleh 

alasan 

 

 

MATEMATIKA 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling 

dan luas persegi,persegi panjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat 

dua dengan akar pangkat dua. 

4.9 Menyelesaikan masalahberkaitan 

dengan keliling danluas persegi, 

persegipanjang,dan segitiga termasuk 

melibatkan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua. 

 

3.9.1 Menguraikan dan menentukan 

keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga 

serta hubungan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua. 

4.9.1 Memecahkan maslah berkaitan 

dengan keliling dan luas opersegi, 

persegi panjang dan segitiga 

termasuk melibatkan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua.  
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Hubungan Sumber Daya Alam dan Jenis Pekerjaan 

Kenampakan alam meliputi dataran tinggi,dataran rendah, dan perairan akan 

mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki 

ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut dan memiliki iklim yang sejuk. 

Daerahnya yaitu pegunungan dan perbukitan. Dataran tinggi cocok untuk dijadikan untuk 

perkebunan,pertanian, dan peternakan.Lahan pertanian dapat ditanami berbagai macam 

tanaman, sehingga penduduk setempat memilih untuk menjadi petani.selain menjadi petani, 

penduduk yang tinggal di dataran tinggi juga ada yang menjadi peternak dan bekerja di 

perkebunan. 

Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian antara 0-200 meter di atas 

permukaan laut dan memiliki iklim yang panas. Dataran rendah lebih cocok untuk dijadikan 

lahan tambak ikan,wisata pantai, atau industri. Pada umumnya, kota-kota besar yang ada di 

Indonesia berada di dataran rendag,sehingga penduduk lebih banyak dibandingkan 

penduduk yang tinggal di dataran tinggi. Penduduk yang tinggal di dataran dekat laut 

bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambak. Penduduk yang tinggal di 

kawasan perkotaan, umumnya bekerja sebagai sebagai karyawan, buruh pabrik, dan 

pegawai lainnya.Perairan adalah wilayah yang hampir seluruhnya ditutupi air. Contohnya 

laut,danau, dan sungai. Sebagian besar penduduk di wilayah perairan bekerja sebagai 

nelayan.  

  

 

PEMBELAJARAN 1 

Materi Pembelajaran IPS (KD 3.3 dan 4.3 ) 

Pendekatan Saintifik 

Nelayan salah satu jenis pekerjaan di perairan 

Sumber : https://news.kkp.go.id/index.php/cerita-

bahagia-nelayan-di-sendang 

Pemetik teh salah satu pekerjaan di dataran tinggi 

Sumber: 

biru/https://dedyzulkifli.files.wordpress.com/2012/

11/dsc_0091a.jpg 

https://news.kkp.go.id/index.php/cerita-bahagia-nelayan-di-sendang
https://news.kkp.go.id/index.php/cerita-bahagia-nelayan-di-sendang
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Cara Mengemukakan Pendapat yang Dilakukan secara Benar dan Bertanggung Jawab 

Cara-cara mengemukakan pendapat di muka umum yang benar dan bertanggung jawab 
sebagai berikut: 

1. Menyampaikan pendapat dengan kata yang sopan. 

2. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 

3. Didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. 

4. Berani menanggung risiko bila ada sanggahan dari pihak lain. 

5. Jangan suka memaksakan kehendak (pendapat sendiri). 

6. Mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. 

7. Apabila saran/usulan/kritik tidak bisa diterima, maka harus berbesar hati untuk 
menerimanya. 

8. Dapat melaksanakan hasil keputusan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. 

Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5 ) 

 

Ayo, lakukan wawancara dengan lima orang temanmu tentang pekerjaan orangtuanya! 

Tuliskan jawabanmu di buku dalam bentuk tabel seperti gambar dibawah ini!  

No Nama Teman Daerah tempat tinggal 

(dataran rendah/tinggi) 

Pekerjaan 

orang tua 

Barang/jasa 

yang dihasilkan 

     

     

     

     

     

 

Kinerja 1 Berbasis Aktivitas 

Penilaian Keterampilan IPS (KD 4.3) 

 

Nilai: ……….. 
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Taman Bermain yang Hilang 

 

Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil.Ia menikmati 

saat-saat berjalan pelahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya 

air pasang, yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti 

saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti 

akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, 

dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau Cilik dan Momo si monyet. Di antara akar 

bakau mereka bisa bermain kejarkejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang 

melintang.Seru sekali saat-saat itu. Adakalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, 

kembali ke laut bebas.Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama 

lagi.Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun 

berbeda.Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. 

Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. 

Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya.“Ayah, mengapa kita tidak 

lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu 

dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, 

Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?” 

Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan pelahan. “Kupi, sayang 

sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari Paman Nelayan, 

manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. 

Mereka butuh lahan yang luas.Mereka menebang habis hutan bakau.Mereka membangun 

gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu.” Ayah menjelaskan pelahan. 

Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus 

menanti tanpa kepastian. 

AYO MEMBACA ! 
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Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya untuk bertemu lagi dengan sahabat-

sahabat kecilnya yang sangat ia rindukan. “Mengapa manusia begitu jahat, Ayah?Mengapa 

manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai?Mengapa manusia hanya 

memikirkan dirinya sendiri?”Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin 

menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, “Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu 

bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin 

mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air 

tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia „kan tidak bisa minum air asin, Kupi.” 

Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan. “Dengan 

rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi 

terganggu.Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. 

Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi.Pemandu wisata 

yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang 

terlihat.Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit.” Kupi tidak 

terhibur oleh penjelasan ayah.Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari 

perbuatannya sendiri.Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga 

suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman 

tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat 

kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. 

Semoga!  

(Santi Hendriyet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini berdasaran cerita di atas! 

1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau ? 

2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? 

3. Mengapa Kupi sedih dan marah ? 

4. Sebutkan salah satu tokoh dan tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut! 

Ayo, Berlatih! 1 
Soal High Order 

Thinking Skills 

Penilaian Pengetahuan Bahasa Indonesia (KD 3.5) 

 

Nilai: ……….. 
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Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak 

hanya komponen biotic, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen 

abiotik,seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan 

binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau untuk menahan air agar tidak terjadi 

erosi dan abrasi.. 

 

 

 

 

 

 

 

Materi  Pembelajaran IPA (KD 3.8 dan 4.8) 

Pendekatan Real Life 

Manfaat tanaman bakau sebagai berikut: 

1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 

2. Menahan rembesan air laut ke darat. 

3. Sebagai penyerap zat-zat pencemar dan limbah industry. 

4. Membuat  udara yang bersih dan segar. 

5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. 

6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang 

pasang. 

 

Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam (SDA) dibagi menjadi dua yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui. 

 

Sumber daya alm (SDA) yang dapat diperbaharui  

adalah sumber daya alam yang melimpah.SDA ini terbentuk kembali baik secara alami 

maupun buatan. Contohnya tumbuhan, hewan, air dan angin. 

 

Sumber daya alm (SDA) yangtidak  dapat diperbaharui 

sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sehingga dapat habis jika dimanfaatkan 

terus menerus. Contohnya bahan tambang seperti emas,perak,batu bara dan minyak 

bumi. 
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Mengukur Luas Permukaan Benda 

Kakak Budi seorang arsitek.Ia merancang sebuah 

bangunan. Seorang arsitek, menggambar rancangan 

bangunan di atas kertas berpetak.Mereka harus 

mengetahui lias dan keliling dari rancangan 

bangunannya.Bagaimana mengetahui luas dan kelililng? 

Ayo, kita bahas pada pembelajaran ini! 

Mengukur luas permukaan bangun datar dapat dilakukan menggunakan alat ukur 

tidak baku dan alat ukur baku. Alat ukur tidak baku adalah alat yang tidak mempunyai 

kepastian ukuran. Contohnya buku,bata merah,tusuk gigi, atau pensil. Dan alat ukur baku 

menggunakan penggaris atau meteran. 

 

PEMBELAJARAN 2 

Materi  Pembelajaran Matematika (KD 3.9 dan 4.9) 

 

Ayo sebutkan tiga sumber daya alam yang terdapat di sekitarmu! Tulislah manfaat sumber 

daya alam tersebut! Serta, tulislah paling sedikit tiga kegiatan untuk menjaganya! 

Sumber Daya Alam Manfaat Contoh Kegiatan unutk Menjaga 

Kelestariannya 

   

   

   

 

Kinerja 2 Berbasis 

Aktivitas 

Penilaian Keterampilan IPA (KD 4.8) 

 

Nilai: ……….. 
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Luas Persegi 

Persegi di samping memilki panjang sisi yang sama 

yaitu 3 satuan.  

Dari jumlah petak, diketahui bahwa luas persegi 

tersebut memiliki 9 satuan.  

Apakah hasilnya sama dengan mengalikan kedua 

sisi? 3x3= 9 (hasilnya sama) 

Jadi, luas persegi dirumuskan 

L = sisi x sisi atau L = S x S atau L =  

 

 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan jawaban yang benar! 

 

1. Hitunglah luas pesegi panjang tersebut! 

2. Sebuah persegi mempunyai luas 144 . Hitunglah panjang sisinya ! 

3. Pak Rifki mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang tanah Pak Rifki adalah 

18m. Pak Rifki ingin menjual tanahnya dengan harga 650.000/  . Hitunglah 

uang yang didapatkan Pak Rifki? 

 

 

Ayo, Berlatih! 2 

Penilaian Pengetahuan Matematika (KD 3.9) 

Nilai: ……….. 
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Teknik Menggambar 

 

Sumber : https://pintukamarmandi.com/arsitek-terkenal-di-dunia/ 

Seorang arsitek Dalam pekerjaannya juga memerlukan keterampilan 

menggambar.Bangunan yang dirancang adalah rumah dan gedung-gedung.Menggambar 

merupakan kegiatan berbentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik atau 

membuat tanda-tanda di atas permukaan dengan menggambar goresan dari alat gambar. 

Teknil-teknik menggambar antara lain: 

1. Teknik pointilis 

Cara menggambar atau melukis dengan menggunakan titi-titik hingga membentuk 

suatu objek. 

2. Teknik dussel (gosok) 

Teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap 

terang atau tebal tipis. 

3. Teknik siluet 

Teknik menutup objek gambar dengan menggunakan warna sehingga menimbulkan 

kesan balok. Gambar dibuat dengan bentuk menyeluruh secara blok pada bentuk 

yang diinginkan. 

4. Teknik arsir 

Dibuat dengan cara menggoreskan pensil,spidol,tinta,atau lainnya berupa garis-garis 

berulang yang membuat kesan gelap terang atau kesan dimensi. 

5. Teknik aquarel (sapuan basah) 

Menggunakan bahan dengan campuran air di kertas,kain, atau bidang lain. 

6. Teknik plakat 

Teknik melukis yang alatnya menggunakan macam-macam cat. 

7. Teknik spray 

Materi  Pembelajaran SBdP (KD 3.1 dan 4.1) 

Pendekatan Saintifik 



TEMA 4 SUBTEMA 1 – Jenis-Jenis Pekerjaan 

IKA SILFIANA ARIFATUL KHOIRIYAH, M. PD. & ALIFIA CAHYA WICAKSANI, S.PD.,M.PSI 12 

 

Dilakukan dengan cara menyemprotkan cat pada gambar/lukisan. 

8. Teknik tempra 

Melukis gambar pada sebuah dinding dengan kreasi yang diinginkan dan sesuai 

dengan kemampuan. 

9. Garis (liniear) 

Menggamabar suatu objek baik dari sebuah garis, garis lengkung maupun lurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamalan sila-sila Pancasila 

 Pancasila merupakan ideologi dasar Negara Indonesia. 

Pancasila berasal dari katapanca berarti lima dan sila yang 

berarti prinsip atau asas. Pancasila adalag kehidupan 

berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

Sila pertama 

Ketuhanan Yang Maha Esa (Dilambangkan dengan Bintang) 

Sila kedua 

Kemanusiaan yang adil dan beradab  (Dilambangkan dengan 

Rantai) 

Sila ketiga 

Persatuan Indonesia (Dilambangkan dengan Pohon Beringin)     

          

         

Materi  Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.8 dan 4.8) 

 

 

Buatlah lukisan/gambar dengan menggunakan teknik  garis (linear)! 

Kinerja 3 Berbasis 

Aktivitas 

Penilaian Keterampilan SBdP (KD 4.1) 

 

Nilai: ……….. 

Sumber: Buku siswa kelas 4 
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Sila keempat 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

(Dilambangkan dengan Kepala Banteng) 

Sila kelima 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dilambangkan dengan Padi dan Kapas) 

Makna Sila Pertama Pancasila sebagai berikut : 

1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga Negara mau menerima untuk diatur. 

2. Setiap orang dibebaskan memeluk agama sesuai dengan keyakinan. 

3. Toleransi anarumat beragama. 

4. Pemberian Tuhan harus dijaga dengan baik. 

Contoh pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain: 

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Saling menghormati antarumat beragama. 

3. Tidak membuat kegaduhan disaat umat beragama lainnya beribadah. 

4. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tulislah simbol dan bunyi sila ketiga dalam pancasila! 

2. Berikan 3 contoh pengamalan pancasila sila pertama! 

3. Mengapa kita wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? 

 

Ayo, Berlatih! 3 

Penilaian Pengetahuan Bahasa Indonesia (KD 3.8) 

 

Nilai: ……….. 
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PENCAK SILAT  

 Warisan budaya Indonesia yangdikenal dunia tidak hanya batik.Di bidang olahraga, 

pencak silat jugamerupakan warisan budaya yangmendunia.Tahukah kamu pesilat Indonesia?  

 

Sumber : https:// banjarmasin.tribunnews.com/amp/2018/07/24/siap-siap-film-hollywood-iko-uwais-terbaru-mile-22-tayang-saat-

hari-kemerdekaan-indonesia 

 Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silatlebih 

dari 10 tahun. Iko Uwais berhasilmenduduki urutan ketiga dalam gelaranTurnamen Silat 

Provinsi Jakarta 2003.Dua tahun kemudian ia berhasil menjadijuara. Iko adalah juara di 

KejuaraanSilat Nasional kategori demonstrasi. Ikobeberapa kali mengikuti kegiatan pencak 

silat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia,Laos, Kamboja, dan Prancis.Pencak silat merupakan 

seni bela diri bangsa Indonesia.Hampir tiapdaerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar 

silat kebanggaan.Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi 

layaknya tarian.Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi.Hal ini membuatpencak silat 

menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia.Sebagai generasi penerus, kamu 

mempunyai tanggung jawabuntuk melestarikan pencak silat.Salah satu caranya adalah 

dengan mempelajarinya. 

 

Sumber : buku siswa 

PEMBELAJARAN 3 

Materi  Pembelajaran PJOK (KD 3.4 dan 4.5) 

Pendekatan Saintifik 
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Sumber : buku siswa 

 

 

Cara mengemukakan pendapat di muka umum yang benar dan bertanggung jawab 

sebagai berikut : 

1. Menyampaikan pendapat dengan kata sopan. 

2. Berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 

3. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 

4. Berani menanggung risiko bila ada sanggahan dari pihak lain. 

5. Jangan suka memaksakan kehendak. 

6. Mengutamakan kepentinga umum daripada kepentingan pribadi. 

7. Berbesar hati jika saran/kritikan tidak diterima. 

8. Dapat melaksanakan hasil keputusan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. 

 

Bacalah cerita berikut dalam hati! 

Semut dan Belalang 

 

Sumber : https://www.google.com/search?q=belalang+dan+semut 

AYO MEMBACA ! 

1.  

a.A1-D1:Langkah lurus depan kiri 

b.A2-D1:Langkah lurus depan kanan 

c.A1-D2:Langkah lurus mundur kiri 

d.A2-D2:Langkah lurus mundur kanan 

2. 

a.A1-B1:Langkah samping kiri 

b.A2-B2:Langkah samping kanan 

3. 

a.A1-C1:Langkah serong depan kiri 

b.A2-C2:Langkah serong depan kanan 

c.A1-C3:Langkah serong belakang kiri 

d. A2-C4: Langkah serong belakang kanan 

 

Materi  Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 

Pendekatan Real Life 
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 Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin.Setiap hari semutitu selalu 

bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalamlumbung.Teriknya matahari 

dan derasnya air hujan tidak mengurangisemangat Sang Semut untuk mengumpulkan 

makanan.Dengan bersusahpayah, Sang Semut bekerja keras untuk membawa makanan 

kemudiandikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya.Pada suatu hari ketika 

sedang bekerja, Sang Semut bertemu dengan seekorbelalang yang sedang asyik berjemur 

sambil bermalas-malasan. 

“Hai, Mut, kamu sedang apa?” tanya belalang. “Aku sedang mengumpulkanmakanan untuk 

persiapan musim dingin,” jawab Semut. “Ah, buat apakamu melakukannya sekarang. Musim 

dingin masih lama, lebih baik kitabermalas-malasan dahulu,” kata belalang lagi.Sang Semut 

tidak memedulikan belalang.Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. 

Demikianlah sepanjang hari Sang Semutsibuk bekerja, sementara Sang Belalang bermalas-

malasan.Akhirnya musim dingin tiba.Sang Semut yang rajin itu duduk dengannyaman di 

dalam rumahnya yang hangat.Ia menikmati makanannya yangberlimpah. Belalang termenung 

sedih di rumahnya karena tidak memilikimakanan sedikit pun.Saat Belalang hampir mati 

kelaparan, Sang Semutdatang dan memberinya makanan.Sejak saat itu, Sang Belalang rajin 

bekerja mengumpulkan makanan seperti Sang Semut.  

(Sumber dengan revisi, www.anaknusantara.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentingnya Menjaga Keseimbangan dan Sumber Daya Alam di Lingkungan Sekitar 

Cara pengambilan sumber daya alam dengan cara yang tidak bijaksana : 

1. Penebangan hutan secara liar. 

Materi  Pembelajaran IPA (KD 3.8 dan 4.8) 

Pendekatan Saintifik 

 

1. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut?  

2. Jelaskan watak yang dimiliki semut! 

3. Apa amanat dari cerita tersebut?  

 

Ayo, Berlatih! 4 
Berbasis Aktivitas 

Penilaian Keterampilan Bahasa Indonesia (KD 4.5) 

 

Nilai: ……….. 
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2. Pengerukan bahan tambang. 

3. Penangkapan ikan mengunakan bom,racun dan pukat harimau. 

4. Menggunakan air dengan berlebihan. 

Cara pengambilan sumber daya alam dengan cara yangbijaksana : 

1. Penanaman kembali lahan yang sudah gundul. 

2. Penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. 

3. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan,membuat sengkedan, dan penanaman 

dengan sisitem tumpang sari. 

4. Menjaga kebersihan air. 

 

 

 

 

 

 

Memberikan pendapat tentang sikap tokoh cerita 

Komentar atau pendapat adalah tanggapan yang dilakukan kepada karya 

seseorang yang tujuannya hanya menerangkan atau menjelaskan dari karya seseorang 

tersebut. Karya yang dimaksud adalah karya yang bersifat informasi,seperti cerita, artikel, 

pidato, persoalan, dan sebagainya. Macam-macam komentar atau pendapat dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

1. Pujian  

Pujian merupakan suatu pengakuan dari seseorang atas kelebihan atau kebaikan dari suatu 

karya. Pujian adalah suatu penghargaan dari si pemuji terhadap orang yang dipuji atas 

karyanya. Biasanya pujian ini diikuti dengan kata-kata: hebat, luar biasa, wah dan lain lain. 

2. Saran  

Saran merupakan pendapat dari seseorang mengenai karya yang dibuat oleh seseorang. 

Saran erisikan tentang usulan-usulan dari seseorang yang perlu dipikirkan atau 

dipertimbangkan lagi. Biasanya dengan kata-kata: seharusnya, sebaiknya dan sebagainya. 

   

Materi  Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 

Pendekatan Saintifik 

PEMBELAJARAN 4 
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3. Kritik 

Kritik tidak jauh bereda dengan saran. Kritik merupakan pendapat mengenal baik buruknya 

suatu karya sesorang yang perlu dipertimbangkan atau dipikirkan lagi oleh pembuatnya. 

Kritik digunakan untuk mengungkapkan suatu ketidaksetujuan yang mengarah pada sesuatu 

yang lebih baik dan benar. 

 

 

Ayo, membaca cerita berikut ini! 

Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur 

 Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara,dan pandai 

itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudahlama meninggal.Ia tinggal 

bersama ibu dan adiknya.Ida anak yang sangat pandai.Nilai-nilainya yang selalu bagus, 

memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya.Semua buku pelajarandan 

perlengkapan ditanggung oleh sekolah.Ida tak pernah malu dengankondisi keluarganya. 

Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi.Ida juga selalu menjadi tempat 

bertanya jika teman-temannya mengalamikesulitan dalam pelajaran.Teman-teman memilih 

Ida sebagai ketua kelas.Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu 

menjagaketertiban kelas menjadi modal utamanya. 

Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika.Sebagiansiswa tidak siap. 

Termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakangkami. “Waduh, saya belum belajar, 

Bu!Kemarin saya seharian bermainbola sampai sore.Pulang ke rumah langsung tidur, Bu!” 

protesnya.Ulangan tetap berlangsung.Gugut resah.Ia menengok ke kiri dan kekanan. Tiba-

tiba, ditendangnya kursi Ida dari belakang. “Ssstt..Ida! Bantuaku dong! Geser sedikit ke kiri, 

agar aku bisa melihat jawaban di kertasulanganmu!” pinta Gugut.Ida bergeming.Ia hanya 

menggelengkan kepala pelan, tanpa menengokke belakang. Gugut mengganggunya 

lagi.“Ayo dong, Ida.Sekali ini saja.Nanti aku beri kamu uang sepuluh ribu rupiah.Kamu bisa 

jajan kue di kantin,” rayunya.Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin.Ibunya tidak 

memberinya bekal uang jajan.Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk 

darirumah.Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. 

Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. 

AYO MEMBACA ! 
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Pada waktu istirahat Ida menghampiri Gugut.“Maaf ya, Gugut.Aku bukan tidak ingin 

membantumu.Menyontek danmemberi contekan kepada teman, adalah perbuatan tidak jujur. 

Bahkan,perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan,” katanyakepada 

Gugut.“Ah, Ida. Masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsinilainya 

milyaran, dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa,” kata Gugut. 

“Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-samamengambil hak orang 

lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur.Kita membiasakan diri bertingkah laku 

lurus, mudah-mudahan ketikabesar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. 

Dalam bentuk apapun!”Ida menambahkan dengan panjang lebar.Aku dan teman-teman 

sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Idadan Gugut terdiam setuju.Memang tidak 

salah kami memilih Ida sebagaipemimpin di kelas.Tidak sekadar pandai, Ida juga patut 

dijadikan teladan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh pengalaman pancasila sila pertama di lingkungan masyarakat dan sekolah. 

Pengamalan pancasila sila pertama di lingkungan masyarakat antara lain : 

1. Tidak boleh menganggu seseorang ketika beribadah. 

2. Saling menghormati dengan orang yang berbeda agama. 

Materi  Pembelajaran PPKn (KD 3.1 dan 4.1) 

Pendekatan Saintifik 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini sesuai cerita di atas! 

1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas! 

Jawab :  

2.  bagaimana pendapatmu tentang sikap Ida ? 

Jawab :  

3. Sebutkan hal-hal baik yang dapat diambil dari cerita di atas? 

Jawab :  

4. Tuliskan pendapatmu tentang sikap Gugut! 

Jawab :  

 

Ayo, Berlatih! 5 
Soal High Order 

Thinking Skills 

Penilaian Pengetahuan Bahasa Indonesia (KD 3.5) 

 

Nilai: ……….. 
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3. Tidak boleh mengejek dan mencela agama lain. 

4. Selalu beranggapan bahwa semua agama menghajarkan untuk kebaikan. 

5. Memiliki sisi pandang positif tentang agama lain. 

Pengamalan pancasila sila pertama di lingkungan sekolah antara lain : 

1. Bersikap toleransi. 

2. Menjalankan perintah agama. 

3. Tidak memaksakan kehendak agama orang lain. 

4. Selalu rukun walaupun berbeda agama. 

 

 

Rumus keliling  persegi 

Keliling = panjang + lebar + panjang + lebar 

              = 2 x ( panjang + lebar) 

              = 2 ( p+ l) 

 

Contoh soal dan penyelesaian : 

1. Panjang sisi sebuah meja berbentuk persegi adalah 4 cm. Hitunglah luas meja. 

Penyelesaian: 

Diketehui  : s  = 4 cm 

Ditanyakan  : L  = ... 

Jawab   : L = s x s 

  L = 4 x 4 = 16 cm2 Enam belas cm persegi) 

Jadi Luas meja adalah  16 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi  Pembelajaran Matematika (KD 3.9 dan 4.9) 

Pendekatan Saintifik 

 

1. Sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi dengan panjang sisi 40 meter. 

Berapakah luas lapangan sepak bola? 

2. Lantai ruang kelas  berbentuk pesegi dengan panjang sisi 2 dam. Hitunglah luas 

ruang kelas dengan satuan m2! 

 

Ayo, Berlatih! 6 

Penilaian Pengetahuan Matematika (KD 3.9) 

 

Nilai: ……….. 
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Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membuat Gamba Sketsa 

Sketsa merupakan gambat kasar, bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di kanvas, 

dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Terdapat beberapa peran yang 

dibutuhkan untuk membuat sketsa, yaitu media gambar (misal kertas gambar) dan gambar 

manual (misal pensil), alat gambar digital (misal komputer), dan alat bantu gambar (meja 

gambar). Manfaat sketsa adalah untuk memberikan gambaran tema, meminimalisir kesalahan 

mempertajam pengamatan, meningkatkan kemampuanmengkoordinasikan hasil pengamatan, 

keterampilan tangan. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar 

sketsa sebagai berikut. 

1. Membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, diagonal 

atau melengkung secara tipis-tipis. 

2. Menggambar garis sekunder, misalnya melukis kerangka kotak/kubus dalam keadaan 

tipis. 

3. Menebalkan garis-garis sketsa yang sudah benar. 

4. Ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis ysng diinginkan.  

 

Beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk membuat gambar sketsa sebagai berikut.  

1. Media gamar: kertas gambar. 

2. Alat gambar manual: pensil, bolpoin 

3. Alat gambar digital: komputer, dengan program Computer Aided Design (CAD), digital 
pen. 

4. Alat bantu gamar: ligh, box, scanner, meja gambar. 

 

 

 

 

 

 

Materi  Pembelajaran SBdP (KD 3.1 dan 4.1) 

Pendekatan Discovery 

PEMBELAJARAN 5 
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Luas dan keliling Persegipanjang 

Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar menghitung luas dan keliling persegi. 

Setiap bangun datar memiliki keliling dan luas. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar, 

mengenal luas dan keliling persergipanjang. Simak pembahasan berikut ini! 

Mencari luas dengan petak satuan 

  

      

Mencari luas dengan rumus 

Materi  Pembelajaran Matematika (KD 3.9 dan 4.9) 

Pendekatan Saintifik 

Luas persegupanjang disamping adalah 20 petak 

satuan. Luas tersebut dicari dengan cara 

menghitung seluruh petak pada gambar.  

Apabila 4 petak satuan ditambahkan sebanyak 5 

kali, akan dapat:  

= 5 buah petak satuan (empatan) 

= 5 x 4  

= 20 petak satuan 

Panjang = 5, Lebar= 4 

Luas  = panjang x lebar 

 = 5 x 4  

 = 20 

 

Amatilah berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan tempat tinggal kalian! 

Gambarlah pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian beserta kegiatan yang 

dilakukan! 

Kinerja 5 Berbasis 

Aktivitas 

Penilaian Keterampilan SBdP (KD 4.1) 

 

Nilai: ……….. 
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Keliling persegipanjang dapat dicari dengan cara menghitung seluruh petak di semua 

bangun atau dengan menggunakan rumus.  

Mencari keliling dengan petak satuan 

  

Mencari keliling dengan rumus 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar yang diarsir! Jumlah 

gabungan sisi terluar menunjukkan keliling 

banugn persegipanjang. Dari gambar tersebut 

kita bisa tahu bahwa keliling bangun 

persegipanjang itu adalah 18 petak satuan.  

Panjang = 5 satuan 

Lebar = 4 satuan 

Keliling= panjang + lebar + panjang + lebar 

 = 5 satuan + 4 satuan + 5 satuan + 4 

   satuan 

 = 5 + 4 + 5 + 4 

 = (5 + 5) + (4 + 4) 

 = (2 x 5) + (2 x 4) 

 = 2 x (5 + 4) 

 = 2 x (9) 

 = 18 Keliling = panjang + lebar + panjang + lebar 

  = 2 x (panjang + lebar) 

 = 2 (p + l) 
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Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun membuta semua barang 

yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama antar orang yang satu dengan 

orang lainnya.  

Jenis-jenis kegiatan ekonomi : 

1. Kegiatan produksi 

 Kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Produksi juga dapat 

berarti kegiatan yang meningkatkan nilai guna barang. Orang yang melakukan kegiatan 

produksi disebut produsen. 

2. Kegiatan distribusi 

 Kegiatan lanjutan dari produksi. Kegiatan ini menyalurkan barang hasil produksi dari 

produsen kepada konsumen.  

3. Kegiatan konsumsi 

 Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa.  

Contoh kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan: 

Materi  Pembelajaran IPS (KD 3.3 dan 4.3) 

Pendekatan Saintifik 

 

1. Hitunglah luas dan keliling bangun di bawah ini! 

 

2. Ibu siti memiliki sebuah taman, luas taman tersebut adalah 480cm. Lebar taman 

tersebut adalah 20m. Berapakah panjang  taman ibu Siti? 

3. Ayah mempunyai sebuah kayu, panjang kayu tersebut adalah 80cm dan lebar 70cm. 

Berapakah kelilingnya? 

 

Ayo, Berlatih! 7 

Penilaian Keterampilan Matematika (KD 4.9) 

 

Nilai: ……….. 
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No Kegiatan Ekonomi Pekerjaan 

1 Restoran  Koki, pramusaji dan kasir 

2 Pertanian  Petani cabai, petani padi dan petani kentang 

3 Jasa  Dokter, tukang cukur, pengemudi ojek dan montir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-unsur Cerita 

Sebuah cerita tersusun atas unsur intrinsic dan ekstrinsik.Unsur intrinsic adalah unsur yang 

membangun dari dalam cerita.Sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang membangun di luar 

cerita. 

Unsur instrinsik : 

1. Tema atau pokok cerita. 

2. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita. 

3. Penokohan adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh. 

4. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. 

5. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita 

 

 

PEMBELAJARAN 6 

Materi  Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 

Pendekatan Saintifik 

 

Jawablah soal berikut ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan produksi ? 

2. Sebutkan kegiatan produksi di lingkungan sekitar ! 

3. Sebutkan kegiatan distribusi di lingkungan sekitar ! 

Ayo, Berlatih! 8 
Berbasis 

Aktivitas 

Penilaian Keterampilan IPS (KD 4.3) 

 

Nilai: ……….. 
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Pencak Silat 

Pukulan dalam Pencak Silat 

1. Pukulan lurus 

   

  Sumber : Buku siswa 

 Posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan tepat di dada 

lawan. 

2. Pukulan tegak 

    

 Posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran 

tepat ke bahu bagian kanan lawan. 

3. Pukulan bandul 

    

 Pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. 

4. Pukulan melingkar 

Materi  Pembelajaran PJOK (KD 3.4 dan 4.5) 

Pendekatan Saintifik 
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Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan. 

 

 

 

 

I. Ayo, berilah tanda (x) pada huruf a, b, c,atau d sesuai jawaban yang tepat!  

1. Lambang sila pertama dari Pancasila adalah....  

a. Bintang    

b. Pohon beringin 

c. Rantai 

d. Kepala Banteng 

2. Bunyi sila kedua adalah....  

a. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

b. Persatuan Indonesia  

c. Kemanusiaan yang adil dan beradab  

d. Ketuhanan yang Maha Esa  

3. Berikut yang bukan pengamalan Pancasila sila pertama di lingkungan sekolah 

adalah....  

a. Menghormati teman yang berbeda agama  

b. Selalu rukun terhadap teman yang berbeda agama  

c. Tidak memaksakan suatu agama kepada teman  

d. Menghargai hasil musyawarah  

4. Berikut ini yang bukan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila 

adalah...  

a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang 

adil terhadap sesama manusia  

b. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk 

kepentingan bangsa dan negara  

LATIHAN SOAL 
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c. Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia diciptakan Tuhan  

d. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia  

5. Berikut ini yang bukan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila 

adalah...  

a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang 

adil terhadap sesama manusia  

b. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk 

kepentingan bangsa dan negara  

c. Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia diciptakan Tuhan  

d. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia 

 

Bacaan untuk mengerjakan soal nomor 6 sampai 8. 

Sahabat Pamrih 

 Hendro berasal daro keluarga sederhana. Setiap pulang sekolah, Hendro 

harus ke lapangan untuk mengumpulkan satu karung rumput. Rumput tersebut 

kemudian dijual untuk mendapat uang. Dua bulan lalu, Riko baru saja pindah ke 

sekolah Hendro. Riko berasal dari keluarga berada. Riko duduk sebangku dengan 

Hendro. Sejak itu,  mereka berteman baik. Mereka sering bermain bersama. Riko juga 

sering mentraktir Hendro.  

Namun, akhir-akhir ini sikap Riko berbeda. Riko mulai bersikap pamrih, terbukti dari 

sikap Riko yang mengancam Hendro. “Nanti, pas ujian kamu kasih aku contekan, awas 

kalau tidak! “, ucap Riko. Suatu hari, Hendro merasa serba salah. Hendro merasa 

berutang budi karena sering ditraktir. Namun, memberi contekan adalah perbuatan 

curang.  

 Hendro mulai menyadari arti kebaikan dari Riko. Akhirnya, Hendro mulai 

bekerja keras mengumpulkan uang seminggu berturut-turut. Hal tersebut dilakukan 

Hendro untuk membalas budi ke Riko. Setelah uang terkumpul, ia langsung 

memberikan semua uang yang diperoleh dari kerja kerasnya kepada Riko. Bahkan 

tangan Hendro terluka, karena bekerja tak kenal lelah.  

6. Tokoh dalam cerita tersebut adalah...  

a. Riko 

b. Hendro 

c. Sahabat 
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d. Riko dan Hendro 

7. Watak tokoh Hendro dalam cerita tersebut adalah...  

a. Baik 

b. Kerja Keras 

c. Baik hati dan bekerja keras 

d. Sombong 

8. Hal baik yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah...  

a. Menolong mengharapkan imbalan  

b. Menolong tanpa mengharapkan imbalan  

c. Suka bermalas-malasan 

d. Berbuat curang 

9. Tanggapan yang ditunjukkan kepada karya seseorang yang tujuannya hanya 

untuk menjelaskan dari karya seseorang disebut.... 

a. Komentar 

b. Gagasan 

c. Ide 

d. Pendukung 

10. Pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita disebut... 

a. Alur 

b. Tema 

c. Amanat 

d. Latar 

11. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 6cm. Luas persegi adalah...  

a. 34cm2 

b. 30cm2 

c. 36cm2 

d. 12cm2 

12. Sebuah persegi mempunyai luas 64cm2. Berapa panjang sisi persegi...  

a. 7cm 

b. 8cm 

c. 9cm 

d. 10cm 

13. Sebuah persegipanjang mempunyai panjang sisi 5cm dan lebar 3cm. Keliling 

persegipanjang adalah... 

a. 15cm 
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b. 16cm 

c. 13cm 

d. 14cm 

 

14. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 120cm. Panjang sisi 40cm, berapa 

lebar persegi panjang...  

a. 50cm 

b. 40cm 

c. 30cm 

d. 20cm 

15.    

 20cm 

 25cm  

Luas persegi panjang di atas adalah...  

a. 500cm2 

b. 450cm2 

c. 400cm2 

d. 600cm2 

16. Berikut ini yang bukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah... 

a. Emas 

b. Air 

c. Tumbuhan 

d. Hewan 

17. Berikut ini yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah... 

a. Emas 

b. Hewan 

c. Tumbuhan 

d. Udara  

18. Berikut ini yang bukan manfaat tanaman bakau adalah... 

a. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi 

b. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan sejuk 

c. Menahan rembesan air 

d. Menjadikan udara di pesisir tercemar 

19. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut... 

a. Lingkungan 
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b. Ekosistem 

c. Alam sekitar 

d. Sumber daya alam 

20. Sumber daya alam berupa air harus dilestarikan, salah satunya dengan cara... 

a. Mencuci kendaraan setiap hari 

b. Mencuci sesering mungkin 

c. Melakukan reboisasi 

d. Menutup semua lahan dengan semen 

21. Tanah di dataran rendah lebih cocok dijadikan sebagai lahan... 

a. Peternakan 

b. Pertanian 

c. Perkebunan 

d. Industri 

22. Salah satu jenis pekerjaan di wilayah perairan adalah... 

a. Karyawan 

b. Nelayan 

c. Petani 

d. Kantoran 

23. Teh hanya dapat tumbuh di daerah... 

a. Lembab 

b. Dataran rendah 

c. Dataran tinggi 

d. Perairan 

24. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

disebut... 

a. Distribusi 

b. Konsumsi 

c. Produksi 

d. Ekonomi 

25. Kegiatan yang menghasilkan barang/jasa disebut... 

a. Distribusi 

b. Produksi 

c. Konsumtif 

d. Konsumsi 
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26. Teknik melukis yang alat medianya menggunakan macam-macam cat dinamakan... 

a. Garis 

b. Plakat 

c. Spray 

d. Tempra 

27. Berikut ini yang bukan media gambar adalah... 

a. Hvs 

b. Kanvas 

c. Pensil 

d. Kertas minyak 

28. Teknik melukis yang menggunakan banyak titik dinamakan... 

a. Pointilis 

b. Plakat 

c. Spray 

d. Tempra 

29. Berikut ini yang bukan alat bantu gambar digital adalah... 

a. Light box 

b. Digital pen 

c. Software desain grafis 

d. Komputer 

30. Teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga 

menimbulkan kesan balok dinamakan... 

a. Siluet 

b. Pointilis 

c. Dussel 

d. Tempra 

31. Pencak silat merupakan seni bela diri yang berasal dari bangsa... 

a. Amerika 

b. India 

c. Indonesia 

d. Arab 

32. Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan dinamakan 

pukulan... 

a. Lurus 

b. Bandul 
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c. Tegak 

d. Melingkar 

33. Pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati 

dinamakan pukulan... 

a. Lurus 

b. Tegak 

c. Bandul 

d. Melingkar 

34. Iko uwais adalah salah satu atlet pencak silat yang berasal dari negara... 

a. Jerman 

b. Inggris 

c. Indonesia 

d. Bali 

35. Gambar dibawah merupakan teknik pukulan... 

 

a. Bandul 

b. Melingkar 

c. Tegak 

d. Berdiri 

 

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Lambang sila pertama pancasila yaitu... 

2. Sila pertama pancasila berbunyi... 

3. Amanat dalam cerita adalah... 

4. Saran adalah memberikan pendapat dengan bahasa yang... 

5. Rumus luas persegipanjang adalah... 

6. Buku tulis Rina berukuran 3cm x 5cm, kelilingnya adalah... 

7. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang... 

8. Nelayan adalah pekerjaan yang dilakukan di daerah... 

9. Orang yang menggunakan jasa disebut... 

10. Koki bekerja di... 
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III. Ayo, mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Berikan 3 contoh pengamalan sila pertama pancasila di lingkungan sekolah! 

 Jawab:  ____________________________________________________________  

2. Sebutkan 3 cara mengemukakan pendapat yang benar! 

 Jawab:  ____________________________________________________________  

3. Hitunglah luas dan keliling persegipanjang berikut! 

  

 Jawab:  ____________________________________________________________  

4. Sebutkan 3 cara pengambilan sumber daya alam yang bijaksana! 

 Jawab:  ____________________________________________________________  

5. Sebutkan 3 pekerjaan yang ada di dataran tinggi! 

 Jawab:  ____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

AYO BERLATIH 1! 

1. Upi si udang kecil,  Kuro si kura-kura dan teman-temannya yang lebih besar seperti 

Bangau Alik dan Momo si Monyet.  

2. Menikmati saat-saat berjalan pelahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka 

menanti datangnya air pasang, yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. 

3. Karena hutan bakau tempatnya bermain sudah rusak yang disebabkan oleh ulah manusia 

yang tidak bertanggung jawab.  

4. Manusia, tokoh manusia sering tidak bijak dalam menebang pohon bakau tanpa 

melakukan tebang pilih. 

AYO BERLATIH 2! 

1. Diketahui : panjang persegi = 8cm 

 Ditanya : L. Permukaan persegi?  

 Dijawab : L = S x S 

KUNCI JAWABAN 
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      = 8cm x 8cm 

      = 64 cm2 

2. Diketahui : Luas persegi = 144 cm2 

 Ditanya : Panjang sisi persegi?  

 Dijawab : L = S x S 

   144cm2= S2 

   √144  = S 

   12 cm = S 

3. Diketahui : Panjang tanahPak Rifki = 18m 

 Harga 650.000/m2 

 Ditanya : Berapa uang yang didapatkan Pak Rifki ?  

 Dijawab : L = S x S 

      = 18cm x 18cm 

      = 324 m2 

   =324 m2 x 650.000/m2 = 210.600.000 

 

AYO BERLATIH 3! 

1. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Dan dilambangkan dengan pohon beringin.  

2. Contoh pengamalan sila pertama yaituPercaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, saling menghormati antarumat beragama dan tidak membuat kegaduhan disaat 

umat beragama lainnya beribadah. 

3. Karena pancasila adalah dasar negara.  

 

AYO BERLATIH 4! 

1. Belalang dan semut.  

2. Semut adalah binatang yang rajin, karena rajin bekerja untuk mengumpulkan makanan 

untuk musim dingin. 

3. Jangan bermalas-malasan jika ingin hidup senang di kemudian hari.   

 

AYO BERLATIH 5! 

1. Ida,  Ibu Tati, Aku,  dan Gugut.  

2. Ida anak yang pandai dan jujur.  

3. Jujur, tidak memberikan contekan kepada temannya.  

4. Gugut anak yang menyepelekan dan ingin berbuat tidak jujur dengan menyontek.  
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AYO BERLATIH 6! 

1. Diketahui  : S=40cm 

Ditanya : L= ? 

 Dijawab : L = S x S 

                           = 40 x 40 

                        = 160 m2 

2. Diketahui  : S= 2 dam 

 Ditanya : L= m2?  

 Dijawab : L = S x S 

                    = 2dam x 2dam 

                   = 4dam = 400 m 

 

AYO BERLATIH 7! 

1. Diketahui  :  P = 12 cm, l = 5cm 

Ditanya : Luas dan Keliling ? 

 Dijawab : L = P x l 

                           = 12 x 5  

                        = 60 cm 

             K = 2.P x 2.l 

       = 2.12 x 2.5  

      = 34 cm 

2. Diketahui  : Luas = 480cm, l = 20cm 

Ditanya : L = ? 

 Dijawab : L = P x l 

                    480 cm = P x 20cm 

                    480 cm/20cm  = p 

          24 cm = p 

3. Diketahui  :  P = 80 cm, l = 70cm 

Ditanya : Keliling ? 

 Dijawab : K = 2.P x 2.l 

                           = 2.80 x 2.70  

                        = 160cm + 140cm  

      = 300cm  
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AYO BERLATIH 8! 

1. Kegiatan Produksi adalah Kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. 

2. Pabrik tahu, Pabrik Kertas,  dan Pabrik roti.  

3. Pabrik tahu menyalurkan barang/tahu ke pedagang. 

 

LATIHAN SOAL! 

I. Pilihan Ganda 

1. A 

2. C 

3. D 

4. D 

5. C 

6. D 

7. C 

8. B 

9. A 

10. C 

11. C 

12. B 

13. B 

14. D 

15. A 

16. A 

17. A 

18. D 

19. D 

20. C 

21. D 

22. B 

23. C 

24. D 

25. B 

26. C 

27. D 
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28. A 

29. A 

30. A 

31. C 

32. D 

33. C 

34. C 

35. A 

 

II. Isian  

1. Bintang 

2. Ketuhana Yang Maha Esa 

3. Pesan yang ada di dalam cerita 

4. Sopan dan jelas 

5. P x l 

6. 16 cm 

7. Tidak dapat diperbaharui 

8. Perairan 

9. Konsumen 

10. Restoran  

 

III. Uraian  

1. Mengikuti ceramah keagamaan, berdoa ketika memulai dan setelah 

pembelajaran, dan menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. 

2. Menyampaikan pendapat dengan kata yang sopan, Tidak memotong 

pembicaraan orang lain, Didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. 

 

3. Diketahui  :  P = 30 cm, l = 20 cm 

Ditanya : Luas dan Keliling ? 

Dijawab : L = P x l 

                  = 30cm x 20cm 

                   = 600 cm 

 K = 2.P x 2.l 

      = 2.30cm x 2.20cm 

         = 60cm + 40cm 
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        = 100cm  

4. Mengambil hasil hutan dengan memperhatikan kelestariannya, menangkap ikan 

tanpa merusak karang dan berburu tanpa merusak ekosistem. 

5. Peternakan, perkebunan, dan pertanian.
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A. KOMPETENSI INTI 

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

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

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

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, 

sekolah, dan tempat bermain. 

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. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

PPKn 

1.1 Menerima makna hubungan bintang, 

rantai, pohon beringin, kepala 

banteng, dan padi kapas pada 

lambang negara “Garuda Pancasila” 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2.1 Bersikap berani mengakui kesalahan, 

meminta maaf, memberi maaf, dan 

santun sebagai perwujudan nilai dan 

moral Pancasila. 

 

3.1 Memahami makna hubungan simbol 

dengan sila-sila Pancasila. 

1.1.1 Mengenali makna hubungan bintang, 

rantai, pohon beringin, kepala 

banteng, dan padi kapas pada 

lambang negara “Garuda Pancasila” 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2.1.1 Mencontohkan sikap berani mengakui 

kesalahan, meminta maaf, memberi 

maaf, dan santun sebagai 

perwujudan nilai dan moral 

Pancasila. 

3.1.1 Menerapkan makna hubungan simbol 

dengan sila-sila Pancasila. 

4.1.1 Mengemukakan makna hubungan 

SUBTEMA 2 

PEKERJAAN DI SEKITARKU 
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4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol 

dengan sila-sila Pancasila sebagai 

satu kesatuan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

simbol dengan sila-sila Pancasila 

sebagai satu kesatuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

PJOK 

3.4 Menerapkan gerak dasar lokomotor 

dan non-lokomotor untuk membentuk 

gerak dasar seni beladiri. 

4.4 Mempraktikkan gerak dasar lokomotor 

dan non lokomotor untuk membentuk 

gerak dasar seni beladiri. 

3.4.1 Menerapkan gerak dasar lokomotor 

dan non-lokomotor untuk 

membentuk gerak dasar seni 

beladiri. 

4.4.1 Mempraktikkan gerak dasar 

lokomotor dan non lokomotor untuk 

membentuk gerak dasar seni 

beladiri. 

 

BAHASA Indonesia 

3.5 Menguraikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita, 

dongeng, dan sebagainya). 

4.5 Mengomunikasikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra yang dipilih 

dan dibaca sendiri secara lisan dan 

tulis yang didukung oleh alasan. 

 

3.5.1 Mempresentasikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita, 

dongeng, dan sebagainya). 

4.5.1 Mengemukakan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra yang dipilih 

dan dibaca sendiri secara lisan dan 

tulis yang didukung oleh alasan. 

 

MATEMATIKA 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling 

dan luas persegi,persegi panjang, dan 

segitiga serta hubungan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua. 

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan keliling dan luas persegi, 

persegi panjang, dan segitiga 

termasuk melibatkan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua. 

 

3.9.1 Menjelakan dan menghitung keliling 

dan luas persegi, persgi panjang dan 

segitiga serta hubungan pangkat 

dua dengan akar pangkat dua. 

4.9.1 menghitung masalah berkaitan 

dengan keliling dan luas persegi, 

persegi panjang dan segitiga 

termasuk melibatkan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua.  

ILMU PENGETAHUAN ALAM  

3.8 Menjelaskan pentingnya upaya 

 

3.8.1Menguraikan pentingnya upaya 
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keseimbangan dan pelestarian sumber 

daya alam di lingkungannya. 

4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian 

sumber daya alam bersama orang-

orang di lingkungannya. 

keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam di lingkungannya. 

4.8.1  Menerapkan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam 

bersama orang-orang di 

lingkungannya. 

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan 

ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang 

pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

3.3.1 Menemukan kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3.1 Mempresentasikan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dalam 

meningkatkan kehidupan masyarakat 

di bidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

 

SBdp 

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga 

dimensi. 

4.1 Menggambar dan membentuk tiga 

dimensi. 

 

 

3.1.1 Membuat gambar dan bentuk tiga 

dimensi. 

4.1.1 Menggambar dan membentuk tiga 

dimensi. 
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Tanggapan Terhadap Isi Bacaan 

Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat atau 

gagasan yang berupa kritik, dan komentar. Tanggapan dapat berupa penyataan setuju, 

tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambahkan pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan 

harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan ketika menemukan tanggapan. Dibawah ini cara untuk mengemukakan 

tanggapan sebagai berikut. 

1. Tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. 

2. Tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. 

3. Tanggapan tidak dapat mengulangi pendapat yang pernah disampaikan peserta 

lain. 

4. Tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. 

5. Tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. 

Ciri-ciri tanggapan :  

1. Merupakan pernyataan. 

2. Berbentuk lisan atau tulisan. 

3. Bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya 

disampaikan/dilakukan pihak lain. 

 

 

Setiap orang pasti memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat 

memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk 

kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek 

berikut.  

Bacalah cerita di bawah ini dalam hati! 

Pak Welly adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten 

Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya 

juga berasal dari berbagai daerah. Pak Welly senang melihat murid- muridnya dapat 

AYO MEMBACA ! 

PEMBELAJARAN 1 

Materi  Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 

Pendekatan Saintifik 
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belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal- usul. Semua unik, baik sifat 

maupun kecerdasannya. 

Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, 

percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Welly ingin Sudin memperoleh pengalaman 

berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional.  

Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Welly mendaftarkan Sudin 

sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak 

Welly risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. 

Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di 

belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya 

ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid Kelas 4, 5, dan 6. Mereka 

bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang 

pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas 

Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan 

Pak Welly? 

Rupanya Pak Welly ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 

4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? 

Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia 

sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti 

lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Welly, 

sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan 

muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang 

terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin.  

Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil 

mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia 

usaha Pak Welly dan seluruh warga sekolah. 

 

 

Tulislah pendapatmu tentang cerita tersebut di bawah ini! 
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Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam 

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, 

karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap 

inovasi yang diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. 

Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas 

manusia. Kemajuan itu juga tidaklah sedikit, misalnya polusi yang menyebabkan kerusakan 

lingkungan dan pemborosan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.  

Terjadinya masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tidak seimbangnya antara 

penggunaan teknologi dan lingkungan hidup. Untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan 

teknologi dengan lingkungan hidup maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut. 

1. Memelihara lingkungan terutama penggunaaan air tanah. 

2. Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. 

3. Pemeliharaan hutan tropis sebagai paru-paru dunia dengan menghindari penebangan 

hutan secara sewenang-wenang. 

4. Mendirikan unit-unit pengolahan limbah industri untuk mengelola limbah industri. 

5. Pengendalian pencemaran sektoral terhadap lingkungan. 

6. Pengembangan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat melalui kegiatan PKK, 

karang taruna, diskusi, cerdas cermat, kerja bakti dan gotong royong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi  Pembelajaran IPA (KD 3.8 dan 4.8) 

Pendekatan Real Life 

 

Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah 

pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat 
berlayar, Ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, 

Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan Ayah kadang banyak kadang sedikit. 
Semua bergantung pada cuaca. Sampan Ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan 
bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan 

menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan 
mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan 

bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke 
laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan 

juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. 
 Berdasarkan teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Apa yang digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan? 
2. Apa yang digunakan nelayan modern untuk menangkap ikan? 

3. Mengapa nelayan tradisional mendapatkan ikan sedikit? 

Ayo, Berlatih! 1 
Soal High Order 

Thinking Skills 

Penilaian Keterampilan IPA (KD 4.8) 

 

Nilai: ……….. 
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Kegiatan ekonomi 

Tahukah kamu bagaimana ikan yang ditangkap bisa kita makan? 

Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan, 

ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dijual oleh penjual ikan dan konsumen. Penjual ikan 

dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan dengan bersih. 

 

Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan jasa.  

1. Pekerjaan yang menghasilkan jasa 

Jasa merupakan jenis usaha yang tidak menghasilkan barang, tetapi 

mendapatkan imbalan dari pelayanan yang diberikan kepada knsumen. Jenis jasa 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Jasa transportasi, yaitu pelayanan pengangkutan orang atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lainmenggunkan bus, truk, kapal laut, atau pun pesawat 

terbang. 

b. Jasa lainnya, seperti dokter, tukang cukur, bank, asuransi, bengkel, penjaga 

keamanan, dan penjahit. 

2. Pekerjaan yang menghasilkan barang 

Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu 

barang yang bisa digunakan oleh orang lain misalnya penjual makanan, petani dan 

lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi  Pembelajaran IPS (KD 3.3 dan 4.3) 

Pendekatan Saintifik 

 

Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang 

terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat: 

1. Jenis kegiatan ekonomi, 

2. Lapangan pekerjaan, 

3. Hasil dari setiap pekerjaan, dan 

4. Penyebaran barang. 

Sampaikan tulisanmu didepan kelas! 

 

Kinerja 2 Berbasis 

Aktivitas 

Penilaian Keterampilan IPS (KD 4.3) 

 

Nilai: ……….. 
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Sumber: https://www.google.com 

  

 

 

 

 

  

 

Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini 

menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya 

yang saling membantu. Mata rantai yang berbentuk segi 

empat melambangkan laki-laki sedangkan mata rantai yang 

berbentuk lingkaram adalah perempuan. Mata rantai yang 

saling terkait melambangkan satu sama lain perlu bersatu 

sehingga menjadi kuat seperti rantai. 

Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan Perisai 
hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima (bersudut 
lima), bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah 

cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya 

kerohanian bagi setiap manusia. 

Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin (Ficus 

benjamina) di bagian kiri atas perisai berlatar putih, Pohon beringin 

merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang - sebuah akar 

tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh 

sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan 

persatuan Indonesia. Pohon Beringin juga mempunyai banyak akar yang 

menggelantung dari ranting-rantingnya. ini mencerminkan Indonesia 

sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai latar belakang budaya 

yang berbeda-beda (bermacam-macam). 

PEMBELAJARAN 2 

Materi  Pembelajaran PPKn (KD 3.1 dan 4.1) 

Penguatan Pendidikan Karakter 

https://www.google.com/
http://4.bp.blogspot.com/-Ql7qS_goAE4/VlFplfIBAyI/AAAAAAAABM0/llOtYGGRvhY/s1600/Bintang+Tunggal.png
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Luas dan Keliling Persegipanjang 

Keliling persegi panjang  : 2 x (panjang + lebar) 

Luas persegi panjang   : panjang x lebar 

 

 

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan / Perwakilan. yang disimbolkan 

dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai 

berlatar merah. Lembu liar atau Banteng merupakan 

binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan 

manusia dimana dalam pengambilan keputusan harus 

dilakukan secara musyawarah salah satunya dengan cara 

berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan 

bawah perisai yang berlatar putih. kapas dan padi 

(mencerminkan pangan dan sandang) merupakan kebutuhan 

pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status 

maupun kedudukannya. ini mencerminkan persamaan sosial 

dimana tidak adanya kesenjangan sosial anatara satu dan 

yang lainnya, tapi hal ini (persamaan sosial) bukan berarti 

bahwa Indonesia memakai ideologi komunisme. 

 

1. Berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? 

2. Apa makna simbol sila kedua pancasila? 

3. Tuliskan contoh-contoh sikap sila kedua pancasila dalam kehidupan sehari-hari? 

 

Ayo, Berlatih! 2 
Pendekatan 

Discovery 

Soal High Order 

Thinking Skills 

Penilaian Pengetahuan Bahasa Indonesia (KD 3.8) 

 

Nilai: ……….. 

Materi  Pembelajaran IPA (KD 3.9 dan 4.9) 
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Contoh soal :  

Hitunglah keliling dan luas persegi panjang apabila diketahui panjangnya 14 cm dan 

lebarnya 10 cm! 

Jawab :  

Diketahui : panjang = 14 cm 

  Lebar   = 10 cm 

Ditanya : keliling persegi panang dan luas persegi panjang? 

Jawab : keliling = 2 x (p + l) 

         = 2 x (14 + 10) 

         = 2 x 24  

         = 48 cm 

      Luas = p x l  

    = 14 x 10 

    = 140 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebar 

Panjang 

 

Ayo kerjakan soal-soal berikut ini! 

Hitunglah luas dan keliling persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut. 

1. Panjang = 20 cm dan lebar = 16 cm 

2. Panjang = 30 cm dan lebar = 16 cm 

3. Panjang = 18 cm dan lebar = 12 cm 

 

Ayo, Berlatih! 3 

Penilaian Pengetahuan Matematika (KD 3.9) 

 

Nilai: ……….. 
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Pencak Silat 

Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam pencak silat. 

Sekarang kamu akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. Amati gambar dan 

penjelasan berikut. 

Tangkisan dalam Pencak Silat 

1. Tangkisan dalam 

Tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. 

 

 

2. Tangkisan luar 

Tangkisan dari dalam ke luar sejajar dengan bahu. 

 

 

3. Tangkisan atas 

Tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. 

PEMBELAJARAN 3 

Materi Pembelajaran PJOK (KD 3.4 dan 4.4) 

Pendekatan Saintifik 
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4. Tangkisan bawah 

Tangkisan dari atas ke bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembatasan Penggunaan Sumber Daya Alam 

Sumber-sumber daya alam banyak sekali macamnya merupakan bahan dasar bagi 

pengelolaan untuk memenuhi segala kebutuhanan manusia. Sumber daya alam akan berguna 

pemanfaatannya menyangkut kebutuhan manusia. 

 

Ayo, lakukan kegiatan berikut! 

1. Lakukan gerakan tangkisan dalam pencak silat! 

2. Lakukan semua gerakan seperti yang tertulis dibuku! 

3. Mintalah bimbingan dari gurumu! 

 

Kinerja 2 
Berbasis 

Aktivitas 

Penilaian Keterampilan PJOK (KD 4.4) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran IPA (KD 3.8 dan 4.8) 

Pendekatan Real Life 
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Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya 

adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal 

dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah.  

Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari 

grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara 

membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk 

bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang 

dan tipis serta dibungkus kayu. 

Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda 

lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon 

yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. 

Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masih ingatkah kalian cerita tentang „Bapak Welly, Kepala Sekolah Teladan‟? Bacalah 

kembali cerita tersebut! Sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan! Tulisanmu 

harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. 

 

 

AYO MENULIS ! 

 

Jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat! 

1. Jelaskan cara pembuatan pensil! 

2. Apa yang terjadi apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang 

terbuat dari kayu tidak terbatas? 

3. Berikan 3 contoh upaya untuk memperbarui sumber daya alam! 

 

Ayo, Berlatih! 4 

Penilaian Pengetahuan IPA (KD 3.8) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 
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Hebatnya Dokter Kami 

Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya 

mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa 

kami dua tahun lalu, setelah sepuluh tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa 

di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah 

lulus. 

Semenjak ia pulang dan praktik di balai kesehatan desa, aku sering mendengar 

perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. 

Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? 

Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul 

karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai 

untuk mandi, mencuci, kakus lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak 

dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan 

uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. 

Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa 

seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung 

halamannya sendiri. 

“Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, 

yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan,” ujar Dokter Rana 

pada ayahku. 

Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia 

memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, 

dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi 

meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. 

Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya 

bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu 

terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, 

sampah! Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, 

koran bekas, bahkan kemasan bekas, diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga 

PEMBELAJARAN 4 

Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 

Pendekatan Real Life 
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aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik 

warga. 

Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi 

teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah- hatiannya dalam menolong warga. 

Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi 

guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. 

Berdasarkan teks diatas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Siapa nama dokter muda yang terampil dan sederhana? 

2. Apa yang dilakukan dokter Rana kepada desanya? 

3. Mengapa dokter Rana melakukan itu? 

4. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari dokter Rana? 

 

 

 

 

Luas dan Keliling Bangun Datar Gabungan 

Luas dan keliling bangun gabungan. 

 Apa itu bangun datar gabungan? Bangun datar gabungan adalah bangun 

yang terdiri dari beberapa bangun datar. Bangun datar tersebut bisa berupa 

persegi, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. 

    

     Keliling = 2 x (panjang + lebar) 

     Luas    = panjang x lebar 

 

 

 

 

 

 

Keliling = 4 x sisi 

Luas    = sisi x sisi 

 

Contoh :  

 

 

Materi Pembelajaran Matematika (KD 3.9 dan 4.9) 

Pendekatan Discovery 
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 F    E 

 

        D   C 

 

 

 

 

A      B 

Diketahiu panjang AB = 70 cm, BC = 25 cm, CD = 30 cm, DE = 15 cm, EF = 40 cm, AF = 40 

cm. Hitunglah luas dan keliling bangun datar tersebut. 

Keliling = AB + BC + CD + DE + EF + FA 

   = 70 + 25 + 30 + 15 + 40 + 40 

   = 220 cm 

Luas (I) = sisi x sisi 

   = 40 x 40 

   = 1600 cm2  

Luas (II) = panjang x lebar 

    = 30 x 25  

    = 750 cm2  

Luas gabungan = luas (I) + luas (II) 

   = 1600 + 750 

   = 2350 cm2  

Jadi luas bangun gabungan tersebut 2350 cm2 dan kelilingnya 220 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas dan keliling bangun gabungan berikut ini! 

 

1. Diketahiu panjang AB = 80 cm, BC = 40 cm, CD = 40 cm, DE = 50 cm, EF = 40 cm, AF = 90 cm  

2. Diketahiu panjang AB = 60 cm, BC = 20 cm, CD = 30 cm, DE = 10 cm, EF = 30 cm, AF = 30 cm  

 

Ayo, Berlatih! 5 

Penilaian Pengetahuan Matematika (KD 3.9) 

 

Nilai: ……….. 
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Luas dan Keliling Bangun Gabungan 

Paman hasan mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 m 

dan lebar 15 m. Paman memagari ladang jagungnya menggunakan batang-batang bambu.  

a. Jika setiap 1 m2 memerlukan 5 kantong biji jagung, berapa banyak kantong biji 

jagung yang diperlukan? 

b. Jika jarak antar pagar bambu adalah 2 m, berapa banyak batang bambu yang 

diperlukan? 

 

Penyelesaian :  

a. Untuk menghitung banyaknya kantong jagung yang diperlukan, kita harus 

menghitung luas tanahnya terlebih dahulu. 

Luas tanah = panjang x lebar 

       = 20 x 15 

       = 300 m2  

Banyaknya jagung yang diperlukan = 300 x 5 = 1500 kantong. 

b. Untuk menghitung banyaknya bambu, kita harus menghitung keliling tanahnya 

terlebih dahulu. 

Keliling tanah = 2 x (p + l) 

  = 2 x (20 + 15) 

  = 2 x 35 

  = 70 m 

Banyak bambu = 70 : 2 = 35 

Jadi, banyak potongan bambu yang diperlukan adalah 35 buah. 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN 5 

Materi Pembelajaran Matematika (KD 3.9 dan 4.9) 

Pendekatan Real Life 
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Kegiatan Ekonomi 

 

Dari gambar di atas, diskusikan dengan temanmu tentang: 

1. Jenis barang yang dijual belikan, 

2. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas, dan 

3. Hasil dari setiap pekerjaan. 

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan 

istilah kegiatan ekonomi. 

 

Kerjakanlah soal berikut ini! 

Seorang petani mempunyai sebidang tanah yang luasnya 750 m2. Jika tanah tersebut 

berukuran panjang 30 m, tentukan : 

a. Lebar tanah tersebut. 

b. Keliling tanah tersebut. 

c. Apabila sebiang tanah itu akan dikasih pagar dari bambu dengan jarak antar 

pagar bambu adalah 2 m, berapakah banyak batang bambu yang diperlukan? 

 

Ayo, Berlatih! 6 

Penilaian Keterampilan Matematika (KD 4.9) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran IPS (KD 3.3 dan 4.3) 

Pendekatan Discovery 
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Sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila 

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara mengandung nilai-nilai 

yang dijadikan pedoman bagi bangsa indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Menurut kalian bagaimana sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan pancasila, sebutkan? 

Tuliskan dalam kolom di bawah ini! 

 

 

Unsur-unsur cerita 

1. Tema 

Adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. 

2. Tokoh dan penokohan 

Adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai 

peristiwa cerita. 

3. Alur 

Adalah rangkaian peristiwa dalam cerita fiksi yang dijalin dalam hubungan 

sebab akibat. 

4. Latar 

Adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan 

waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. 

5. Sudut pandang 

Posisi pengarang dalam membawakan cerita. 

 

PEMBELAJARAN 6 

Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 

Pendekatan Saintifik 

Materi Pembelajaran PPKn (KD 3.1 dan 4.1) 

Penguatan Pendidikan Karakter 
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Sikap yang baik Sikap yang tidak baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ayo, berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai jawaban yang tepat! 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (KD 3.1) 

1. Bunyi sila kedua pancasila adalah.... 

a. Ketuhanan yang maha esa 

b. Kemanusiaan yang adil dan beradap 

c. Persatuan indonesia 

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan 

2. Berikut ini sikap yang tidak boleh dimiliki seorang dokter adalah... 

a. Sombong 

b. Rendah hati 

c. Melayani sepenuh hati 

d. Menghargai orang lain 

3. Berikut ini perilaku yang mencerminkan pengamalan pancasila sila kedua di 

lingkungan keluarga adalah.... 

a. Menjaga nama baik keluarga 

b. Menegur teman yang tidak melaksanakn tugas piket 

c. Membantu korban bencana alam 

d. Menyakiti perasaan teman 

4. Mata rantai pada simbol pancasila sila kedua yang berbentuk segiempat 

melambangkan... 

a. Saling membantu 

b. Gotong royong  

c. Laki-laki 

d. Perempuan 

LATIHAN SOAL 
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5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk perilaku yang mencerminkan pancasila 

sila... 

a. Pertama 

b. Kedua 

c. Ketiga 

d. Keempat 

Bahasa Indonesia (KD 3.5) 

Teks untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. 

Di hari keempat badan lisa masih terasa panas. Ibu membawa lisa ke rumah sakit. 

Dokter meminta lisa untuk melakukan cek darah. dengan sabar ibu menemaniku. Setelah 

hasil laboratorium kelua. Dokter menyatakan bahwa lisa terserang virus demam dengue 

dan perlu perawatan intensif. 

Sesekali ibu pulang ke rumah dan ayah harus bekerja. Ibu menitipkanku kepada 

perawat intan. Perawat intan tidak bisa menemaniku setiap waktu. Perawat intan 

memberi lisa sebuah buku bacaan. Tangan lisa yang diinfus membuat geraknya 

terbatas. Saat perawat intan di kamarnya, lisa banyak bercerita. Perawat intan 

menanggapi dengan baik. 

6. Sikap perawat intan terhadap lisa adalah... 

a. Ramah  

b. Jahat 

c. Acuh tak acuh 

d. Tidak peduli 

7. Berikut pendapat yang tepat untuk orang tua lisa adalah... 

a. Kedua orang tua lisa tidak mau merawat anaknya yang sedang sakit. 

b. Sebaiknya kedua orang tua lisa bergantian untuk menjaga anaknya yang 

sedang sakit. 

c. Orang tua lisa harus membarikan penghargaan atas kinerja perawat intan yang 

telah merawat anaknya. 

d. Kedua orang tua lisa harus memilih salah satu antara kesehatan anak dan 

pekerjaan. 

8. Nunu tak peduli diejek kawan-kawannya. Dia tetap masuk taman bacaan “Kancil”. 

Siang itu, dia sengaja menyempatkan mampir ke tempat baca itu. “Nu, kamu ini 

sombong banget! Kita ini kan, mau main sepeda di tanah lapang dekat sawah Haji 

Miun”. Kata Kiki.melihat Nunu masuk taman bacaan, Kiki dan teman lainnya pergi. 

Pada rak buku cerita anak, Nunu menemukan cerita tentang rahasia sebuah buku. 
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Latar tempat penggalan cerita tersebut adalah.... 

a. Taman bacaan  

b. Depan rumah 

c. Pinggir jalan 

d. Dekat rumah  

9. Sejak Ana yang murid baru itu duduk bersama Ani di deret bangku paling belakang, 

hasil ulangannya bauk, padahal sewaktu ia masih duduk bersama Anis di depan 

hasil ulangan jelek. Hal ini menguatkan dugaan teman sekelasnya bahwa Ana selalu 

menyontek hasil pekerjaan Ani yang pintar itu. “kau murid baru rupannya pintar 

nyontek, ya?” ejek teman-temannya pada suatu hari. 

Amanat dari penggalan cerpen diatas adalah... 

a. Siswa dilarang menyontek 

b. Hasil menyontek 

c. Ana yang suka menyontek 

d. Murid baru suka menyontek 

10. Tema cerita Malin kundang adalah... 

a. Kehidupan seorang pangeran budiman 

b. Anak durhaka 

c. Orang yang sabar disukai lingkungannya 

d. Orang yang tamak 

 

 Matematika (KD 3.9) 

 Gambar berikut untuk mengerjakan soal nomor 11 dan 12. 

 

 

   30 cm  

 

 

 30 cm 

11. Keliling bangun tersebut adalah... 

a. 90 cm 

b. 120 cm 

c. 150 cm 

d. 170 cm 

12. Luas bangun di atas adalah... 
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a. 300 cm2 

b. 600 cm2 

c. 900 cm2 

d. 1200 cm2 

Gambar untuk mengerjakan soal nomor 13 sampai 15. 

D       C 

 

    F        E 

 

15 cm           20 cm 

 

 

    A     45 cm                     B 

13. Panjang DE dan EF adalah.... 

a. 5 cm dan 25 cm 

b. 10 cm dan 30 cm 

c. 15 cm dan 35 cm 

d. 20 cm dan 40 cm 

14. Keliling bangun di atas adalah... 

a. 160 cm 

b. 150 cm 

c. 140 cm 

d. 130 cm 

15. Luas bangun tersebut adalah... 

a. 675 cm2 

b. 775 cm2 

c. 140 cm2 

d. 130 cm2 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (KD 3.8) 

16. Berikut ini yang merupakan dampak positif kemajuan teknologi bagi kehidupan 

manusia adalah... 

a. Menyebabkan polusi 

b. Kerusakan lingkungan  

c. Pemborosan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 
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d. Memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas 

 

17. Berikut ini yang bukan upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi 

dengan lingkungan hidup adalah... 

a. Memelihara lingkungan terutama penggunaan air tanah 

b. Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan  

c. Menebang pohon secara liar menggunakan teknologi canggih 

d. Mendirikan unit-unit pengolahan limbah industri 

18. Upaya untuk memperbaharui sumber daya alam salah satunya... 

a. Reboisasi dan penghijauan lahan yang gundul  

b. Berburu hewan secara liar 

c. Pembakaran hutan untuk pemukiman  

d. Penambangan secara besar-besaran 

19. Bahan baku pembuatan pensil adalah... 

a. Grafit  

b. Seng 

c. Aluminium 

d. Minyak bumi 

20. Berikut ini yang bukan cara menghemat kelestarian tumbuhan, yaitu... 

a. Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul 

b. Tebang pilih tanaman  

c. Penebangan hutan secara liar 

d. Melakukan patroli keamanan hutan 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (KD 3.3) 

21. Berikut ini yang bukan ciri-ciri nelayan tradisional adalah... 

a. Peralatan yang digunakan hanya sampan dan jaring 

b. Menggunakan sampan 

c. Menggunakan kapal bermesin berukuran besar 

d. Tidak dapat berlayar terlalu jauh ke tengah laut 

22. Pekerjaan yang menghasilkan barang salah satunya adalah... 

a. Tukang potong rambut 

b. Guru 

c. Dokter 

d. Nelayan 
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23. Berikut ini pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah... 

a. Petani 

b. Polisi 

c. Peternak 

d. Nelayan 

24.  

  

Pekerjaan yang menghasilkan barang pada gambar adalah... 

a. Nelayan 

b. Petani 

c. Peternak 

d. Pilot 

25.  

 

Pekerjaan pada gambar di atas menghasilkan.... 

a. Daging 

b. Susu 

c. Ikan 

d. Padi 

 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (KD 3.4) 

26. Induk oraganisasi pencak silat indonesia adalah.... 

a. IPSI 

b. PRSI 

c. Persinas 

d. PHSI 
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27. Pertandingan pencak silat ditentukan dengan.... 

a. Game 

b. Set 

c. Babak 

d. Beregu 

28. Tujuan gerak menangkis adalah.... 

a. Menghindari tebasan lawan 

b. Melawan pukulan lawan 

c. Menghindari serangan lawan 

d. Membendung setiap pukulan dan tendangan 

29. Berikut yang bukan teknik dasar pencak silat adalah... 

a. Pukulan 

b. Tangkisan 

c. Melempar 

d. Tendangan   

30. Berikut variasi gerakan bela diri pencak silat, salah satunya.... 

a. Menangkap  

b. Menangkis 

c. Menyentuh 

d. Mengumpan  

 

B. Ayo, jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat! 

1. “kemanusiaan yang adil dan beradap” termasuk sila pancasila ke ....... 

2. Apa yang dimaksud dengan latar.... 

3. Sebuah persegi mempunyai sisi sebesar 30 cm berapakah luasnya.... 

4. Pekerjaan menjadi seorang guru termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan.... 

5. Sebutkan satu cara untuk menghemat kelestarian tumbuhan adalah.... 

 

C. Ayo, jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Apa makna sila kedua pancasila? 

Jawab: ____________________________________________________________ 

2. Bacalah teks berikut dengan seksama! 

Aku bangga dengan ibuku. Ia tidak sibuk bekerja di kantor dari pagi hingga 

sore. Ia ada di rumah menemani aku dan adikku sepanjang hari. Sejak dini hari ibu 

yang selalu sibuk menyiapkan segala keperluan aku, adik, dan ayah. Aku pikir, ibu 
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akan beristirahat kembali setelah aku dan adik berangkat ke sekolah. Ternyata 

tidak, ibu menjalani kesibukannya membereskan rumah dan memasak untuk kami. Ibu 

memang hebat. 

Bagaimana pendapatmu terhadap tokh ibu? 

Jawab: ___________________________________________________________ 

3. Hitunglah keliling persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut! 

a. Panjang = 25 cm dan lebar = 10 cm 

b. Panjang = 30 cm dan lebar = 15 cm 

Jawab: ___________________________________________________________ 

4. Sebutkan tiga dampak positif kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia! 

Jawab: ___________________________________________________________ 

5. Tuliskan tiga pekerjaan yang menghasilkan barang! 

Jawab: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

AYO BERLATIH 3 

1. Diketahui : panjang = 20 cm 

Lebar = 16 cm 

 Ditanya : keliling dan luas 

 Jawab : kell = 2 x (p+ l)   luas = p x l 

          = 2 x (20+16)          = 20 x 16  

          = 2 x 36           = 320 cm2  

         = 720 cm  

2. Diketahui : panjang = 30 cm 

Lebar = 16 cm 

 Ditanya : keliling dan luas 

 Jawab : kell = 2 x (p+ l)   luas = p x l 

          = 2 x (30+16)          = 30 x 16  

          = 2 x 46           = 480 cm2  

         = 920 cm  

3. Diketahui : panjang = 18 cm 

Lebar = 12 cm 

 Ditanya : keliling dan luas 

KUNCI JAWABAN 
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 Jawab : kell = 2 x (p+ l)   luas = p x l 

          = 2 x (18+12)          = 18 x 12  

          = 2 x 30           = 216 cm2  

         = 600 cm  

 

AYO BERLATIH 5 

1. Luas bangun (I) = p x l = 40 x 90 = 3600 cm2 

Luas bangun (II) = p x l = 40 x 40 = 1600 cm2 

Luas gabungan = luas bangun (I) + luas bangun (II) = 3600 + 1600 = 5200 cm2 

Keliling = AB+BC+CD+DE+EF+AF = 80+40+40+50+40+90 = 340 cm 

2. Luas bangun (I) = p x l = 30 x 30 = 900 cm2 

Luas bangun (II) = p x l = 30 x 20 = 600 cm2 

Luas gabungan = luas bangun (I) + luas bangun (II) = 900 + 600 = 1500 cm2 

Keliling = AB+BC+CD+DE+EF+AF = 60+20+30+10+30 = 180 cm 

 

AYO BERLATIH 6 

a. Luas = p x lebar 

750 = 30 x lebar 

750 : 30 = lebar 

25 = lebar 

b. Kell = 2 (p+l) = 2 (30+25) = 2 (55) = 110 m 

c. Berapa banyak pagar bambu yang diperlukan 110 : 2 = 55 

Jadi pagar bambu yang dibutuhkan sebanyak 55 buah 

 

LATIHAN SOAL 

A. Ayo, berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai jawaban yang tepat! 

1. B 

2. A 

3. A 

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. A 

9. A 



TEMA 4 SUBTEMA 2 – Pekerjaan di Sekitarku 

IKA SILFIANA ARIFATUL KHOIRIYAH, M. PD. & ALIFIA CAHYA WICAKSANI, S.PD.,M.PSI 68 

 

10. B 

11. B 

a. Diketahui : s = 30 cm 

b. Ditanya : keliling 

c. Jawab : kell = 4 x s 

i. = 4 x 30 = 120 cm 

12. C 

a. Diketahui : s = 30 cm 

b. Ditanya : luas 

c. Jawab : luas = s x s 

i. = 30 x 30 = 900 cm2 

13. A 

a. Panjang DE = BC – AF  

i. = 20 – 15 = 5 cm 

b. Panjang EF = AB – CD  

i. = 45 – 20 = 25 cm 

14. D 

a. Kell = AB + BC + CD + DE + EF  

i. + AF 

ii. = 45 + 20 + 20 + 5 + 25 + 15 

iii. = 130 cm 

15. B 

a. L (I) = p x l = 25 x 15 = 375 cm2  

b. L (II) = s x s = 20 x 20 = 400 cm2  

c. L total = L (I) + L (II) 

i. = 375 + 400 = 775 cm2  

16. D 

17. C 

18. A 

19. A 

20. C 

21. C 

22. D 

23. B 

24. B 
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25. A 

26. A 

27. C 

28. D 

29. C 

30. B 

 

B. Ayo, jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat! 

1. 2 

2. Latar adalah tempat kejadian yang melatarbelakangi dalam cerita. 

3. Diketahui : sisi = 30 cm 

Ditanya : luas? 

Jawab : L = s x s = 30 x 30 = 900 cm2  

4. Pekerjaan yang menghasilkan jasa 

5. Cara menghemat kelestarian tumbuhan 

a. Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul 

b. Tebang pilih tanaman  

c. Melakukan patroli keamanan hutan 

C. Ayo, jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu 

dengan yang lainnya yang saling membantu. 

2. Ibu seorang yang pekerja keras meskipun ibu capek pulang dari kantor tapi masih 

bisa mengurus keluarganya dan sewaktu dirumah selalu ada. 

3. a. Diketahui : panjang = 25 cm  

lebar     = 10 cm 

Ditanya : keliling persegi panjang? 

Jawab : kell = 2 x (p + l) 

  = 2 x (25 + 10) 

  = 2 x 35 

  = 70 cm  

b. Diketahui : panjang = 30 cm 

Lebar    = 15 cm 

Ditanya : keliling persegi panjang? 

Jawab : kell = 2 x (p + l) 

  = 2 x (30 + 15) 
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  =  2 x 45 

  = 90 cm 

4. a.   Mempercepat arus informasi 

b. Memudahkan berkomunikasi dengan individu lain yang berada di tempat yang 

jauh 

c. Sebagai media hiburan 

5. Nelayan, pengrajin bambu, petani, peternak, pelukis, koki. 
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A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.  

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

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.  

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, 

sekolah, dan tempat bermain.  

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. 

 

B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR  
Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa Indonesia  

3.5 Menguraikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita, 

dongeng, dan sebagainya).  

4.5 Mengomunikasikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra yang dipilih 

dan dibaca sendiri secara lisan dan 

tulis yang didukung oleh alasan. 

Bahasa Indonesia  

3.5.1 Menjelaskan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita, 

dongeng, dan sebagainya).  

4.5.1 Memperjelas pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra yang dipilih 

dan dibaca sendiri secara lisan 

dan tulis yang didukung oleh 

alasan. 

IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi.  

4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan 

ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang 

pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

IPS  

3.3.1 Merangkum kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi.  

4.3.1 Menyusun hasil identifikasi kegiatan 

ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang 

pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

 

SUBTEMA 3 

PEKERJAAN ORANG TUAKU 
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Matematika 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling 

dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat 

dua dengan akar pangkat dua.  

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga 

termasuk melibatkan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua. 

Matematika 

3.9.1 Menemukan keliling dan luas 

persegi, persegipanjang, dan 

segitiga serta hubungan pangkat 

dua dengan akar pangkat dua.  

4.9.1 Memecahkan masalah berkaitan 

dengan keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga 

termasuk melibatkan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua. 

PPKN 

1.1 Menerima makna hubungan bintang, 

rantai, pohon beringin, kepala 

banteng, dan padi kapas pada 

lambang negara “Garuda Pancasila” 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa.  

2.1 Bersikap berani mengakui kesalahan, 

meminta maaf, memberi maaf, dan 

santun sebagai perwujudan nilai dan 

moral Pancasila.  

3.1 Memahami makna hubungan simbol 

dengan sila-sila Pancasila.  

4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol 

dengan sila-sila Pancasila sebagai 

satu kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

PPKN  

1.1.1 Menelaah makna hubungan 

bintang, rantai, pohon beringin, 

kepala banteng, dan padi kapas 

pada lambang negara “Garuda 

Pancasila” sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa.  

2.1.1 Membentuk sikap berani mengakui 

kesalahan, meminta maaf, 

memberi maaf, dan santun 

sebagai perwujudan nilai dan 

moral Pancasila.  

3.1.1 Memperjelas makna hubungan 

simbol dengan sila-sila Pancasila.  

4.1.1 Memahami makna hubungan simbol 

dengan sila-sila Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

PJOK 

3.4 Menerapkan gerak dasar lokomotor 

dan non-lokomotor untuk membentuk 

gerak dasar seni beladiri**.  

4.4 Mempraktikkan gerak dasarlokomotor 

dan non lokomotor untuk membentuk 

gerak dasar seni beladiri**. 

PJOK 

3.4.1 Melatih gerak dasar lokomotor dan 

non-lokomotor untuk membentuk 

gerak dasar seni beladiri**.  

4.4.1 Menampilkan gerak dasar 

lokomotor dan non lokomotor untuk 

membentuk gerak dasar seni 

beladiri**. 

IPA  

3.8 Menjelaskan pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam di lingkungannya.  

4.8 Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam 

IPA 

3.8.1 Menegaskan pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam di 

lingkungannya.  

4.8.1 Membiasakan kegiatan upaya 
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bersama orang-orang di 

lingkungannya. 

 

pelestarian sumber daya alam 

bersama orang-orang di 

lingkungannya. 

SBDP  

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga 

dimensi.  

4.1 Menggambar dan membentuk tiga 

dimensi. 

 

SBDP 

3.1.1 Menjelaskan gambar dan bentuk 

tiga dimensi.  

4.1.1 Membuat gambar dan membentuk 

tiga dimensi. 
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Tupai dan Ikan Gabus 

 

 
 

Sumber gambar : Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas 4 

Tema Berbagai Pekerjaan. 

 

Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka 

adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan 

bersama. Mereka makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu 

dilakukan bersama. 

Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencari tmpat biasa 

gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia 

sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun 

gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang di 

yakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi 

sahabatnya. 

Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai 

sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan Yu. Ikan Yu sangat ganas. Tidak terpikir 

olehnya ia bisa mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. 

Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa lainnya yang dekat dengan 

tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya 

habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa 

jatuh ke pantai dan ikan Yu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar 

dari kelapa dan menggigit hati ikan Yu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai 

kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan Yu ke tepi pantai. Saat itulah tupai 

keluar dari mulut ikan Yu dan membawa hari ikan kepada sahabatnya. 

AYO MEMBACA ! 

PEMBELAJARAN 1 

Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 
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Sampai ditempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan Yu untuk 

dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. 

Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIS HUTAN DI INDONESIA 

 

 

Sumber gambar :https://www.gambar.hutan.pinus 

Bedasarkan faktor iklim, hutan di Indonesia di kelompokkan menjadi dua jenis yakni : 

a. Hutan hujan tropis 

b. Hutan musim 

Jenis-jenis hasil hutan 

1. Hasil hutan non kayu 

Dibawah ini terdapat jenis-jenis hasil hutan yang bukan kayu, sebagai berikut : 

a. Rotan 

b. Damar 

c. Kapur barus 

d. Kemenyan 

e. Gambir 

 

Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada pada cerita diatas! 

Judul ……….   

Tokoh …………   

Sifat tokoh ………  

Tempat ………..  

Awal cerita ……….  

Akhir cerita ……… 

Pesan moral ……… 

 

Ayo, Berlatih! 1 
Pendekatan 

Discovery 

Penilaian Pengetahuan Bahasa Indonesia (KD 3.5) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran IPS (KD 3.3 dan 4.3) 

Pendekatan Saintifik 
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f. Kopal 

g. Gondorukem 

h. Terpentin 

i. Bambu 

j. Sutra alam 

k. Minyak kayu putih 

l. Madu 

2. Hasil hutan kayu 

Dibawah ini terdapat jenis-jenis hasil hutan yang berasal dari jenis kayu di Indonesia, 

sebagai berikut : 

a. Agathis (agathis alba) 

b. Bakau 

c. Kruing (dipterocarpus sp.) 

d. Ulin  

e. Jati 

f. Ramin 

g. Meranti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sumber gambar : www. gambar laki kartun.com 

Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin 

kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno,  

AYO BERDISKUSI ! 

 

1. Ada berapa jenis hutan yang ada di Indonesia berdasarkan faktor iklim? 

Sebutkan! 

Jawab : 

2. Sebutkan jenis hasil hutan non kayu! 

Jawab : 

3. Sebutkan jenis hasil hutan kayu! 

Jawab :  

 

Ayo, Berlatih! 2 
Pendekatan 

Discovery 

Soal High Order 

Thinking Skills 

Penilaian Pengetahuan Bahasa Indonesia (KD 3.8) 

 

Nilai: ……….. 
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Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. 

Untuk menghasilkan kursi, ayahku awalnya membeli kayu, memotongnya, membentuk 

menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk 

membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjua meja dan kursi buatannya ke 

toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi batan 

ayahku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai dirumahmu! 

Profesi apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan meja dan kursi tersebut? 

 

Kinerja 1 

Penilaian Keterampilan IPS (KD 4.3) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran IPA (KD 3.8 dan 4.8) 

Pendekatan Saintifik 

 

Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini! Warna hijau 

menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. 

 

 
 

Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun 

ke tahun? 

 

 

Kinerja 2 

Penilaian Keterampilan IPA (KD 3.8) 

 

Nilai: ……….. 
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Simbol Sila Ketiga Pancasila 

 

 
 

Sumber gambar : Buku Siswa SD/MI Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema Berbagai 

Pekerjaan.  

 

Pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon 

beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan banyak orang sebagai 

tempat berteduh dibawahnya. Hal ini mewakili Negara Indonesia yang menjadi 

tempat berteduh seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar 

yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang 

menyatu di Indonesia. 

Butir-butir dari sila ke-3 Pancasila : 

1) Dapat menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan 

bangsa dan Negara untuk kepentingan bersama. 

2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa. 

3) Mengembangkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa 

Indonesia. 

Contoh perilaku/sikap positif sesuai sila ke-3 Pancasila : 

1. Di lingkungan keluarga  

a) Mengutamakan kepentingan keluarga. 

b) Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. 

c) Saling menyayangi, tolong menolong, saling menghormati, dan menghargai 

serta bergotong royong diantara sesama anggota keluarga. 

2. Di lingkungan sekolah 

a) Menghindari sikap dan perilaku yang mencemari nama baik sekolah. 

b) Mencintai dan saling menghormati antarteman, guru dan peugas sekolah. 

c) Mengutamakan kepentingan sekolah. 

AYO BELAJAR ! 

PEMBELAJARAN 2 

Materi Pembelajaran PPKn (KD 3.1 dan 4.1) 

Penguatan Pendidikan Karakter 
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3. Di lingkungan masyarakat 

a) Mengembangkan transmigrasi. 

b) Giat mengikuti sistem keamanan lingkungan dan bela Negara. 

c) Mencitai dan membeli produk bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan 

 
Sumber gambar : 

https://www.google.com/search? 

 

Pak Eko tinggal di Kampung Nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa 

yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya, Pak Eko dan enam 

warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. 

Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan 

sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut 

langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak 

pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. 

 

1. Apa contoh gotong royong yang dilakukan pak Eko  dan teman-temannya? 

Jawab : 

2. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari pak Eko dan teman-temannya? 

Jawab : 

 

Ayo, Berlatih! 3 
Pendekatan 

Real Life 

Penilaian Keterampilan PPKn (KD 4.1) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran Matematika (KD 3.9 dan 4.9) 

Pendekatan Discovery 
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Sumber gambar : Buku Siswa SD/MI Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema 

Berbagai Pekerjaan. 

 

 

Kamu telah berlatih tentang langkah, 

pukulan, tangkisa, dan tendangan dalam 

pencak silat. Hari ini kamu akan berlatih 

seluruh gerakan tersebut sebagai persiapan 

untuk pengambilan nilai pada pertemuan 

berikutnya. 

 

 
Sumber gambar  Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema Berbagai Pekerjaan. 

 

Pak Eko ingin pergi mencari ikan. Namun, ia terhambat karena harus 

memperbiki layar perahunya. Ia membutuhkan 2 layar baru berbentuk segitiga 

siku-siku untuk perahunya. Sebelum  membeli kain, ia perlu menghitung luas kain 

layar yang  diperlukan. Ayo, kita bantu Pak Eko 

 

Ayo, Berlatih! 4 
Soal High Order 

Thinking Skills 

Penilaian Pengetahuan Matematika (KD 3.9) 

 

Nilai: ……….. 

PEMBELAJARAN 3 

Materi Pembelajaran PJOK (KD 3.4 dan 4.4) 

Pendekatan Real Life 
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Pekerjaan ibuku adaah pengrajin cendera mata. Barang yang diciptakannya 

sangatlah unik, karena dibuat dari baran-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh 

ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. 

Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan 

pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendapatkan uang, juga dapat menjaga 

lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MEMBACA ! 

 

Apakah kamu masih ingat gerakan-gerakan dasar dalam pencak silat berikut? 

 Langkah 

 Pukulan 

 Tangkisan 

 Tendangan 

Diskusikan dan peragakan secara berpasangan seluruh gerakan dasar tersebut! Setelah 

berlatih jawablah pertanyaan berikut! 

Gerakan mana yang sudah dapat kamu lakukan dengan baik? Jelaskan! 

Gerakan mana yang belum dapat kamu lakukan dengan baik? Jelaskan! 

Tuliskan rencanamu untuk lebih meningkatkan kemampuanmu dalam gerakan dasar 

pencak silat! 

 

Kinerja 3 
Berbasis 

Aktivitas 

Penilaian Keterampilan PJOK (KD 4.4) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran IPA (KD 3.8 dan 4.8) 

Pendekatan Real Life 

 

1. Apa produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut? 

Jawab : 

2. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? 

Jawab: 

3. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? 

Jawab : 

 

Ayo, Berlatih! 5 
Pendekatan 

Real Life 

Soal High Order 

Thinking Skills 

Penilaian Keterampilan IPA (KD 4.8) 

 

Nilai: ……….. 
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Bacaah teks di bawah ini dalam hati.  

 

Cara Mudah Mengolah Sampah 

 

Taukah kamu cara lain pengolahan sampah? 

Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. 

Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan 

nama reduce (mengurangi). Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin 

banyak sampah yang dihasilkan. 

Cara kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse (memakai 

kembali). Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang disposable (sekali pakai). Hal itu 

dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. 

Cara yang ketiga, kita bisa mengatur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle 

(mendaur ulang). Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa di 

daur ulang. Tidak semua barang bisa di daur ulang, namun saat ini sudah banyak industri 

yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.  

Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace 

(mengganti). Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah brang-barang yang hanya 

bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya 

memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya ganti kantong keresek kita 

dengan keranjang bila berbelanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pentingnya Budaya Tegur Sapa 

AYO MEMBACA ! 

AYO BELAJAR ! 

 

Buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi! Buatlah di buku tugasmu! 

Tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk 

memanfaatkan sampah. 

 

Kinerja 4 

Penilaian Keterampilan IPA (KD 4.8) 

 

Nilai: ……….. 

PEMBELAJARAN 4 

Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 

Pendekatan Real Life 
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Senangnya tinggal di Desa Sereh Wangi. Kedekatan ubungan antarwarga membuat 

mereka saling menjaga. 

Tidak semua warga Desa Sereh Wangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga 

merupakan pendatang, mereka masuk kerika kampung ini dibuka sebagai wilayah 

transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal usul tidak merenggangkan kedekatan mereka.  

 
 

Sumber gambar Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema Berbagai Pekerjaan. 

 

Kedekatan atarwarga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika 

berpapasan di lorong antarrumah, dijalan, atau dipasar tak pernah terlewat untuk saling 

menegur. Sekedar mengucap “Selamat pagi, selamat siang, selamat sore” sampai bertukar 

kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. 

Di ujung jalan, tinggal nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu 

ia masih mandiri melakukan kesibukan dirumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-

daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala 

desa, rajin menyapa nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk 

sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai 

pada nenek Ijah yang duduk di beranda.  
Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai nenek Ijah di halamannya. Sore harinya 

beranda rumah nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus 

mengetuk pintu, tetapi tidak terjawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. 

Betapa terkejut beliau menjumpai nenek Ijah yang terkulai lemas di depan ruang tengahnya. 

Diraba dahinya, terasa agak hangat. Rupanya nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak 

menyempatkan mampir tadi pagi. Namun, belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa 

warga membawa nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang 

akan bergantian menjaga nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua 

sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika merka dalam kesulitan pasti akan 

dibantu. 

Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun 

kepedulian terhadap sesama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran yang berisi judul, sifat tokoh, tempat, 

akhir cerita, awal cerita, pesan moral, dan tokoh! 

 

Ayo, Berlatih! 6 Pendekatan 

Discovery 

Penilaian Pengetahuan Bahasa Indonesia (KD 3.5) 

 

Nilai: ……….. 
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Nilai Sila Ketiga Pancasila 

Dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk, berbangsa dan bernegara, 

berbagai perbedaan yang ada seperti suku agama, rasa atau antar golongan, merupakan 

realita yang harus didayagunakan untuk memajukan Negara dan bangsa Indonesia.  

 

Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah 
sebagai berikut : 

1. Perasan Senasib 

2. Kebangkitan Nasional 

3. Sumpah Pemuda 

4. Proklamasi Kemerdekaan 

 

Makna yang persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. 

Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut 

nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh 

warga yang ada dalam masyarakat. Oleh kerena rasa satu yang begitu kuatnya, maka dari 

padanya timbul rasa cinta bangsa dan tanah air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. 

Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba. 

AYO BERDISKUSI ! 

Materi Pembelajaran PPKn (KD 3.1 dan 4.1) 

Penguatan Pendidikan Karakter 

 

1. Apakah unsur sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas 

kemanusiaan dan kebudayaan? 

Jawab : 

1. Sebutkan tahap-tahap pembinaan persatuan  bangsa Indonesia yang paling 

menonjol! 

Jawab : 

 

Ayo, Berlatih! 7 
Penguatan 

Pendidikan Karakter 

Penilaian Pengetahuan PPKn (KD 3.1) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran Matematika (KD 3.9 dan 4.9) 

Pendekatan Saintifik 
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Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Berikut 

adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. akan membuat acara perlombaan untuk 17 

Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk 

lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. 

Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. 

 

 
 
Sumber gambar : Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema Berbagai Pekerjaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber gambar : Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema Berbagai Pekerjaan 

 

Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat 

sarung tenun samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses 

pembuatan sarung tenun tersebut? 

 

 

Dayu ingin menghias benderanya dengan pita dibagian pinggirnya, menurutmu berapa 

panjang pita yang dibutuhkan? 

 

Ayo, Berlatih! 8 

Penilaian Pengetahuan Matematika (KD 3.9) 

 

Nilai: ……….. 

PEMBELAJARAN 5 

Materi Pembelajaran IPS (KD 3.3 dan 4.3) 

Pendekatan Real Life 
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Proses Pembuatan Kain dan  Baju 

Bunga kapas      Memintal kapas        Benang       Menenun Kain       Kain       

Membuat pola baju        Menjahit baju        Baju 

 

 
 

Sumber gambar : Buku Siswa SD/MI Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema Berbagai 

Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MENGAMATI ! 

 

1. Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain! 

Jawab : 

2. Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar diatas! 

Jawab : 

3. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat 

panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? 

Jawab : 

 

Ayo, Berlatih! 9 

Penilaian Pengetahuan IPS (KD 3.3) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran Matematika (KD 3.9 dan 4.9) 

Pendekatan Discovery 
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Menentukan Pesan Moral sebuah Cerita 

 

Apakah kamu sering membaca cerita? Membaca cerita meemang mengasyikkan. 

Setelah membaca cerita, apakah kamu bisa menentukan pesan moral dari cerita tersebut? 

Amanat atau pesan moral merupakan salah satu unsur intrinsik suatu cerita. Pesan moral atau 

amanat dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah, saran, atau imbauan. Berikut contoh 

penulisan amanat dalam sebuah cerita 

 

 

AYO MEMBACA ! 

Dari cerita yang bertemakan “Deo, si Burung Nuri yang Sombong” pesan moral yang dapat 

diambil yaitu “Kita tidak boleh sombong, harus mau bergaul dan peduli dengan sesama 

karena sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu memerlukan bantuan 

orang lain” 

 

Kerjakan dengan teman sebangkumu! 

 

Paman Udin adalah seorang petani. Ia memilki ladang yang ditanami dengan 

berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah jagung.  

Paman memagari ladang jagungnya menggunakan batang-batang bambu. 

Jika 1m2 membutuhkan 5 kantong biji jagung, berapa banyak kantong biji jagung 

yang diperlukan? 

Untuk menentukan banyak kantong biji jagung yang akan ditanam, kamu harus 

mengetahui luas ladangnya.  

Luas ladang paman udin adalah … 

Banyak kantong biji yang diperlukan adalah … 

Untuk membuat pagar sebuah bidang area, kamu harus mengetahui keliling 

bidang tersebut. 

Keliling ladang paman Udin adalah … 

Jika setiap 1 meter dari ukuran sisi memerlukan 8 batang bambu, berapakah 

jumlah bambu yang ia perlukan untuk memagari ladangnya? 

 

Kinerja 5 

Penilaian Keterampilan Matematika (KD 4.9) 

 

Nilai: ……….. 

PEMBELAJARAN 6 

Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia (KD 3.5 dan 4.5) 

Pendekatan Discovery 
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Sumber gambar : Buku Siswa 

SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Kelas 4 Tema Berbagai 

Pekerjaan 

Sekarang kamu melakukan seluruh gerakan 

dasar silat yang telah kamu pelajari. 

Gerakan-gerakan tersebut akan dinilai oleh 

gurumu. 

Ayo, tetap bersemangat! 

 

Tupai dan Kelinci Pemalas 

Bacalah kembali cerita tentang “Tupai dan Ikan Gabus” 

Tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut dan berilah komentar 

tentang pesan moral yang ditulis temanmu tersebut! 

Tukarkan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman dan berilah komentar tentang 

pesan moral tersebut! 

Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan 

sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini! 

 

Sikap yang baik 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Sikap yang tidak baik 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Kinerja 6 Soal High Order 

Thinking Skills 

 

Penilaian Keterampilan Bahasa Indonesia (KD 4.5) 

 

Nilai: ……….. 

Materi Pembelajaran PJOK (KD 3.4 dan 4.4) 
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Cintailah membaca, karena …. 

Semakin banyak membaca, 

Semakin banyak tempat yang kamu kunjungi, 

Ssemakin sering membaca, 

Semakin sering kamu berpetualang, 

Semakin beragam bacaanmu, 

Semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. 

Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan 

mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka 

wawasan cakrawala benakmu, seluas-luasnya! 

 

 
 

Sumber gambar : Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Kelas 4 Tema Berbagai Pekerjaan 

 

 

 

Sekarang kamu akan melakukan seluruh gerakan silat yang telah kamu pelajari, yaitu : 

 Langkah, 

 Pukulan, 

 Tangkisan, dan 

 Tendangan 

Perhatikan arahan dan penjelasan guru tentang kriteria yang akan dinilai! Ajukan 

pertanyaan kepada guru jika ada hal yang masih belum kamu pahami! 

Jika kamu telah mendapatkan giliran dalam penilaian, tulislah refleksi tentang 

penguasaanmu terhadap gerakan pencak silat! 

Apakah kamu sudah dapat melaksanakan seluruh gerakan dengan baik? 

Apa manfaat mempelajari pencak silat? 

Apa yang masih perlu kamu perhatikan untuk masa yang akan datang? 

 

Kinerja 1 

Penilaian Keterampilan PJOK (KD 4.4) 

 

Nilai: ……….. 
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Terima Kasih Suster Komala! 

Sakit memng tidak enak! Apalagi jika harus dirawat di  rumah sakit. Namun, 

apa boleh buat, jika menurut dokter itu yang terbaik, ya harus dijalani. Itu yang aku 

rasakan saat ini. Sudah beberapa hari badanku panas tinggi. Ibu pun sudah 

beberapa malam tidak tidur, ia terus mendampingi dan mengompres badanku. 

Makan tidak enak, perut terasa mual, kepala pusing berputar-putar. Sedih rasanya 

tidak bisa sekolah, tidak bisa main dengan adik, tidak bisa main sepeda diluar. 

Dihari keempat ibu membawaku ke dokter. Kata dokter, aku harus menjalani 

pemeriksaan darah. Duh, aku takut sekali! Untung ibu selalu ada di sampingku, 

memegang tanganku, menenangkan aku. Ternyata esok hari ibu memberi kabar, 

dokter menyatakan aku harus dirawat di rumah sakit. Aku terserang virus dengue, dan 

perlu dipantau dengan seksama oleh dokter dan perawar di rumah sakit. Aku 

menangis. Aku takut. Aku membayangkan tidur ditempat asing, dirawat oleh orang 

asing juga. Ibu menenangkan aku. Ibu berjanji sebisa mungkin akan selalu ada di 

dekatku.  

Ternyata dugaanku tidak benar sepenuhnya. Memang, aku harus tidur 

ditempat yang asing bagiku. Ditempat tidur yang berpagar. Tiang infus berdiri tegak 

di sampping tempat tidurku. Jarum infus harus menempel di tanganku untuk 

mengalirkan cairan yang dibutuhkan tubuhku. Tetapi, di rumah sakit aku berkenalan 

dengan suster Komala. Tak pernah sekalipun aku melihatnya tanpa senyum. Sabar 

sekali ia membantuku. Ia pun terampil memasang jarum infus di tanganku. Suster 

Komala tahu aku takut sekali. Maka, ia mengajakku bercerita, sehingga aku lupa 

dengan rasa takutku. 

 
Sumber gambar : Buku Siswa SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 

2013 Kelas 4 Tema Berbagai Pekerjaan 

 

Pernah sekali, ibu harus pulang kerumah sore hari, sementara ayah belum 

pulang dari kantornya. Ibu menitipkanku pada suster Komala. Tentu saja suster 

Komala tidak dapat menemaniku terus, ada pasien lain yang juga harus dirawatnya. 

Aku diberinya buku bacaan, agar aku tidak kesepian. Ketika aku butuh sesuatu, aku 

boleh menyemunyikan bel, begitu pesannya. Ketika waktu makan, suster Komala yang 

membantuku. Tanganku yang diinfus mmbuat gerakanku terbatas. Aku makan dengan 

lahap sambil bercerita tentang apa yang terlintas dibenakku. Aku senang bercerita 

dengan suster Komala. Ia selalu menanggapi ceritaku dengan baik, ia juga terus 

tersenyum. Ketika harus minum obat, suster Komala juga memberiku semangat. Pahit 

sedikit tidak apa-apa, yang penting segera sehat. Begitu katanya. 

Lima hari aku dirawat di rumah sakit. Sekarang aku sudah sehat kembali. Aku 

merasa sangat terbantu dengan kehadiran suster Komala. Tak kenal lelah, tak pernah 
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bermuka masam. Senyum dan bantuannya membuatku lebih mudah menjalani hari-

hariku di rumah sakit. Terimakasih suster Komala! 

 

 

 

 

 

 

I. Ayo, berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, dan d sesuai jawaban yang tepat! 

Dongeng untuk mengerjakan soal nomer 1 sampai 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tema cerita tersebut adalah …. 

 

a. Siapa suka memuji pasti akan mendapatkan balasannya. 

b. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. 

c. Kesombongan akan membawa petaka. 

d. Setiap orang harus saling memuji. 

2. Watak penyabar dimiliki oleh Burung …. 

a. Pipit 

b. Merak 

c. Elang 

d. Murai Batu 

3. Kalimat yang menunjukkan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari adalah …. 

a. Pada suatu pagi, beberapa anak burung berkumpul di tengah hutan sambil 

bergurau. 

b. Suatu hari, Burung Pipit berjalan-jalan ke hutan. 

c. Ia lalu berjalan ke tepi hutan. 

d. Di tempat Pak Tani, Burung Pipit melihat Burung Merak, Burung Beo, Burung 

Murai Batu, dan Burung Elang dalam perangkap Pak Tani. 

4. Latar dari cerita tersebut adalah …. 

a. Pantai 

b. Sawah 

Suatu pagi, beberapa anak burung berkumpul di tengah hutan, sambil bergurau.  

Mereka adalah Burung Merak, Burung Beo, Burung  Murai Batu, Burung Elang, dan Burung 

Pipit. Burung Merak, Burung Beo, Burung Murai Batu dan Burung Elang memamerkan diri 

kepada Burung Pipit. Burung Merak memamerkan bulunya yang indah. Burung Beo 

memamerkan suaranya yang indah. Burung Murai Batu memamerkan kicauan yang merdu. 

Burung Elang memamerkan kegagahannya. 

Burung Pipit sedih. Tak ada dalam dirinya yang bisa dibanggakan. Bulunya tidak 

indah. Suaranya juga tidak merdu. Badannya pun tidak gagah. Lalu Burung Pipit pulang 

kerumah dan bertemu dengan ibunya. Ia menceritakan kesedihannya. Ibu Burung Pipit 

menghibur anaknya. 

Suatu hari, Burung Pipit berjalan-jalan kehutan. Ia ingin sekali menemui teman-

temannya. Tetapi, tidak ada satu temannya yang terlihat. Ia lalu berjalan ke tepi hutan. Di 

tempat Pak Tani, Burung Pipit melihat Burung Merak, Burung Beo, Burung Murai Batu dan 

Burung Elang dalam perangkap Pak Tani. Mereka bercerita hendak dijual ke kota. Burung 

Merak, Burung Beo, Burung Murai Batu, dan Burung Elang sedih. Mereka menyesali 

kesombongannya. 

LATIHAN SOAL 
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c. Hutan 

d. Dahan pohon 

 

5. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah …. 

a. Kita harus membagakan kelebihan yang kita punya. 

b. Kita tidak boleh diam saja ketika diejek orang lain. 

c. Kita tidak boleh sakit hati jika diejek orang lain. 

d. Kita tidak boleh memiliki sikap sombong karena kesombongan akan membuat 

kita celaka. 

6. Kegiatan yang tidak menyebabkan pengundulan hutan di Kalimantan adalah …. 

a. Reboisasi 

b. Penebangan liar 

c. Pembakaran lahan 

d. Pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit 

7. Akibat yang ditimbulkan dari penghilangan dan pengundulan hutan di Kalimantan, 

yaitu …. 

a. Hutan menjadi asri 

b. Hilangnya keanekaragaman hayati 

c. Terjaganya flora dan fauna di hutan 

d. Sumber air tetap tersedia di musim kemarau 

8. Berikut merupakan manfaat kita mendaur ulang sampah adalah …. 

a. Menghasilkan rejeki bagi banyak orang 

b. Menyebabkan sampah semakin menumpuk 

c. Merusak keseimbangan lingkungan 

d. Menyebabkan polusi 

9. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi keberadaan sampah agar 

tidak mencemari lingungkungan adalah …. 

a. Membuang sampah di sungai 

b. Membiarkan sampah berserakan 

c. Mendaur ulang sampah untuk dijadikan bahan yang lebih bermanfaat 

d. Membuang plastik dan botol minuman ke dalam selokan 

10. Seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut …. 

a. Seni rupa 2 dimensi 

b. Seni rupa 3 dimensi 

c. Seni rupa 2 murni 

d. Seni rupa 2 terapan 

11. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya …. 

a. Bulat tidak terpecah 

b. Bulat terpecah belah 

c. Bersekutu 

d. Tolong menolong 

 

12. Bunyi sila ketiga pancasila adalah 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Persatuan Indonesia 

c. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
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d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

13. Lambang sila ke dua Pancasila adalah …. 

a. Bintang 

b. Padi dan kapas 

c. Kepala banteng 

d. Rantai 

14. Berikut yang bukan teknik gerak dasar pencak silat adalah …. 

a. Langkah 

b. Tangkisan 

c. Tendangan 

d. Jatuhan 

15. Tujuan gerak menangkis adalah …. 

a. Menghindari pukulan lawan 

b. Menghindari tebasan lawan 

c. Menghindari serangan lawan 

d. Membendung setiap pukulan dan tendangan 

16. Berikut yang tidak termasuk unsur pencak silat adalah …. 

a. Seni budaya 

b. Bela diri 

c. Olahraga 

d. Spiritual 

17. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari bela diri pencak silat 

adalah …. 

a. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani maupun rohani 

b. Mengembangkan mawas diri yang tinggi 

c. Melatih ketahanan mental 

d. Menurunkan konsentrasi 

18. Kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam adalah …. 

a. Memancing ikan menggunakan pancing 

b. Menebang pohon secara liar 

c. Menanami hutan secara berencana 

d. Membuat sengkedan di lahan yang miring 

19. Telur penyu banyak manfaatnya. Oleh karena itu manusia memburunya. Apabila 

kondisi ini dibiarkan, populasi penyu menjadi langka. Langkah yang tepat agar 

penyu tidak punah adalah …. 

a. Pemerintah mengatur harga jual 

b. Telur penyu sebaiknya dijual mahal 

c. Diperbolehkan memelihara penyu di rumah 

d. Melakukan penangkaran penyu 

20. Diketahui luas sebuah segitiga adalah 165 cm2 dan panjang alasnya 22 cm. 

Panjang tinggi segitiga tersebut adalah …. cm 

a. 11 

b. 12 

c. 14 

d. 15 
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II. Ayo, isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat! 

1.  Lambang sila pertama Pancasila adalah … 

2. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila ….. 

3. Jika kita membuang sampah sembarangan di selokan akan berakibat …. 

4. Lengkapilah kata penghubung kalimat berikut ini: 

a. Ayah … ibu berangkat kerja mengendarai mobil 

b. Ibu membuat sarapan …. Adi 

5. Lengkapilah kalimat tanya berikut ini : 

a. “…. jika kejadian tersebut tidak di selidiki kembali?” 

b. “…. alamat rumah Jihan?” 

c. “…. kita akan bertemu lagi?” 

III. Ayo, jawablah soal-soal dibawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan akibat dari penebangan hutan secara liar! 

Jawab : 

2. Jelaskan apa yang dimaksut teknik pengolahan sampah secara replace? Berikan 

contohnya! 

Jawab : 

3. Sebutkan gerakan-gerakan dasar dalam pencak silat! 

Jawab : 

4. Pak Ahmad mempunyai sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Jika 

panjang tanahnya 50 m dan lebarnya 30 m. Hitunglah luas tanah Pak Ahmad 

tersebut! 

Jawab :  

5. Sebutkan tiga contoh sikap tidak baik yang harus kita hindari dilingkungan 

sekolah! 

Jawab :  

 

 

 

 

 

Pembelajaran 1 

 

Ayo, Berlatih! 1 

Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada pada cerita diatas! 

Judul   : Tupai dan Ikan Gabus 

Tokoh   : ikan gabus, tupai, dan ikan yu 

Sifat tokoh  : ikan gabus bersifat baik dan ceria. Tupai mempunyai sifat baik dan 

setia kawan. Ikan yu bersifat ganas. 

Tempat  : di daerah Kalimantan Barat 

Awal cerita   : Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. 

Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan 

kegiatan bersama. Mereka makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru 

selalu dilakukan bersama. 

Akhir cerita  : sang tupai menemukan obat untuk sahabatnya setelah melewati 

rintangan yang menegangkan. Setelah itu, ikan gabus sehat seperti sedia kala. 

Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat kembali 

KUNCI JAWABAN 
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Pesan moral  : sebagai seorang teman memang sudah seharusnya kita saling tolong 

menolong saat mereka kesusahn. Dan jangan pernah meminta imbalan atau balas 

budi kepada teman yang sudah kita bantu. 

 

Ayo, Berlatih! 2 

1. Ada dua, yaitu hutan hujan tropis dan hutan musim. 

2. Rotan, damar, kapur barus, kemenyan, gambir, kopal, gondorukem, dan bambu. 

3. Agathis, bakau, kruing, jati, ramin, dan miranti. 

 

Pembelajaran 2 

 

Ayo, Berlatih! 3 

1. Contoh gotong royong yang di lakukan Pak Eko dan teman-temannya adalah 

membantu menarik jaring hasil ikan serta bersama-sama membetulkan jaring yang 

rusak disaat waktu senggang. 

2. Sikap baik yang bisa di contoh yaitu sikap yang saling membantu dengan warga 

sekitar. 

Ayo, Berlatih! 4 

1. Luas segtiga adalah ½ dari luas persegi panjang, maka luas kain layar yang 

akan diperlukan  

ABC = luas segitiga ADC = ½ x (6x2) x 1 cm2 = 6 cm2  

Jadi luas kain yang diperlukan pak eko untuk membuat layar yang rusak adalah 

6cm2 

 

Pembelajaran 3 

 

Ayo, Berlatih! 5 

1. Produk yang dihasilkan ibu yaitu cendera mata. 

2. Kerena barang bekas yang masih bisa dipakai masih sesuatu yan bernilai dan 

masih bisa di pakai lagi jika di daur ulang. 

3. Sikap yang bisa contoh yaitu sikap rajin, teliti,dan bekerja keras. 

 

Pembelajaran 4  

 

Ayo, Berlatih! 6  

Judul : Pentingnya Budaya Tegur Sapa 

Tokoh : Pak Tulus dan Nenek Ijah 

Sifat tokoh : Pak Tulus menpunyai sifat suka menolong, sopan, perhatian pada 

warganya, ramah, dan baik hati. Nenek Ijah mempunyai sifat tidak mau merepotkan 

orang lain, walaupun sudah tua tidak pernah mengeluh. 

 Tempat : Kampung Sereh Wangi.  

Awal cerita : Senangnya tinggal di Desa Sereh Wangi. Kedekatan ubungan 

antarwarga membuat mereka saling menjaga.Tidak semua warga Desa Sereh Wangi 

merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang, mereka masuk 

kerika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, 

perbedaan asal usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. 

Akhir cerita : Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai nenek Ijah di halamannya. 

Sore harinya beranda rumah nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan 
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untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tidak terjawab. Pak Tulus membuka 

pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai nenek Ijah yang 

terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya, terasa agak hangat. 

Rupanya nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. 

Namun, belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa nenek Ijah 

ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian 

menjaga nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela 

membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika merka dalam kesulitan pasti akan dibantu. 

Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun 

kepedulian terhadap sesama. 

Pesan moral : sesama manusia sudah seharusnya kita saling membantu satu sama lain. 

Jadi, jika ada warga yang sudah tua hidup sebatang kara sedang sakit kita harus 

peduli terhadapnya. Budaya tegur sapa sangat membangun kepedulian terhadap 

sesama.  

 

Ayo, Berlatih! 7 

1. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa 

gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia 

yang ditutun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. 

2. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol yaitu 

: 

 Perasaan senasib 

 Kebangkitan Nasional 

 Sumpah Pemuda 

 Proklamasi Kemerdekaan  

 

Ayo, Berlatih! 8 

1. Panjang pita yang di butuhkan untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling 

segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisi-

sisinya. Jika sisi-sisinya adalah  a,b,c dan keliling adalah K, maka K = a + b + c 

Diketahui : a = 30 cm, b = 50 cm, c = 40 cm 

Ditanya : panjang pita = keliling …? 

Dijawab : K = a + b + c  

30 cm + 50 cm + 40 cm = 120 cm  

Jadi, pita yang di butuhkan sepanjang 120 cm. 

 

Pembelajaran 5 

 

Ayo, Berlatih! 9 

1. Alat tenun. 

2. Proses pembuatan baju : 

 Bunga kapas 

 Memintal kapas 

 Benang 

 Mnenun kain 

 Kain 

 Membuat pola baju 
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 Menjahit baju 

 Baju 

3. Cara menghargai baju yang kita gunakan yaitu jangan seenaknyaa merobek 

baju yang masih layak di pakai, tidak boleh merusak bahan baju, mencuci 

baju setelah di pakai, dan menyimpan baju di tempat yang baik. 

 

LATIHAN SOAL 

I 

1. C      11. A 

2. A      12. B 

3. A      13. D 

4. C      14. D 

5. D      15. A 

6. A      16. D 

7. B      17. D 

8. A      18. B 

9. C      19. D 

10. A      20. D 

II 

1. Kepala banteng 

2. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. 

3. Banjiir. 

4. a. Dan 

b. Untuk 

5. a. Bagaimana  

b. Dimana  

c. Kapan 

III 

1. Akibat dari penebangan hutan secara liar yaitu akan terjadinya banjir, tanah longsor 

dan penggundulan hutan. 

2. Replace adalah cara yang keempat  dalam memilah dan mengolah sampah yang 

biasa disebut mengganti ulang. Contohnys gsnti ksntong kresek kita dengan keranjang 

bila berbelanja agar kita lebih ramah lingkungan. 

3. Langkah, pukulan, tendangan, dan tangkisan. 

4. Diketahui p = 50 m      l = 30 m 

Ditanya luas persegi panjang …? 

Jawaban  

Luas peregi panjang  = p x l 

    = 50 m x 30 m 

    = 1500 m2 

5. Sikap yang tidak baik saat dilingkungan sekolah yaitu 

 Sering mengganggu teman-temannya 

 Tidak patuuh pada peraturam sekolah 

 Berani dan tidak sopan terhadap guru 

 


