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KATA PENGANTAR  
 

 

 

Buku Guru dengan tema Transportasi ini berisi perpaduan antara 

aktivitas yang terdapat di dalam Buku Siswa dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang harus dilakukan guru ketika membelajarkan 

kompetensi tersebut. Langkah-langkah pembelajaran tersebut merupakan 

pedoman bagi guru dalam pembelajaran yang bersifat opsional. Artinya, 

guru dapat memodifikasi langkah-langkah pembelajaran tersebut sesuai 

dengan situasi dan kondisi siswa. Dengan demikian, apa yang tertulis di 

dalam langkah-langkah pembelajaran, bukan sesuatu yang mutlak harus 

diikuti, justru guru diharapkan mampu menyesuaikan dengan kondisi 

kelas masing-masing. Selain itu, pada materi-materi tertentu, guru juga 

diharapkan untuk memasukkan materi yang berupa muatan lokal. 

Dengan muatan lokal tersebut, kompetensi yang akan dicapai lebih 

mudah dipahami siswa karena diantarkan dengan pengetahuan yang 

dekat dengan kehidupan siswa. 

Guru diharapkan mampu memperkaya materi dan aktivitas siswa di 

dalam kelas. Guru dapat memanfaatkan alam dan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar. Dengan memperkaya pengetahuan siswa melalui 

serangkaian kegiatan yang berbasis lingkungan, siswa akan lebih mudah 

menyerap dan memahami kompetensi dasar yang dipelajari. 

Buku ini menggunakan pendekatan student oriented. Artinya, semua 

perfokus pada kegiatan siswa. Melalui serangkaian aktivitas yang 

sistematis, baik secara mandiri maupun kelompok, siswa diharapkan 

mampu mengkonstruksi sendiri pegetahuannya. Dalam hal ini, guru 

harus mampu bertindak sebagai vasilitator dan motivator yang baik bagi 

siswa.  

Kondisi siswa autis yang sangat beragam tingkat kognitifnya harus 

menjadi perhatian bagi guru. Guru harus memetakan tingkat kognitif se-



vi 

tiap siswa di dalam kelas sehingga mampu memberi tindakan lebih lanjut 

yang lebih tepat ketika pembelajaran usai. Tindakan yang dimaksud be-

rupa remidi atau pengayaan. Remidi diberikan kepada siswa yang belum 

tuntas menguasai kompetensi dasar dari muatan pembelajaran tertentu. 

Pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah menguasai kompetensi 

dasar dari suatu muatan pembelajaran tertentu. Baik remidi maupun 

pengayaan bersifat individual karena kompetensi dasar yang belum atau 

dikuasai oleh setiap siswa berbeda. 

 

Penulis 
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PENDAHULUAN 

 

 

Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Buku ini berisi hal-hal 

seperti berikut. 

1. Jaringan tema yang memberikan gambaran kepada guru tentang suatu 

tema yang mencakup beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator 

dari berbagai mata pelajaran. 

2. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan 

pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 

3. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan 

perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, 

berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, 

kreativitas dan pribadi reflektif, 

4. Berbagai teknik penilaian siswa. 

5. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, 

6. Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan 

kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan 

belajar siswa di rumah. 

7. Petunjuk penggunaan buku siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada buku ini didesain untuk mengembang-

kan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui 

aktivitas yang bervariasi. Aktivitas tersebut meliputi meliputi hal-hal 

seperti berikut. 

1. Membuka pelajaran yang menarik perhatian siswa, seperti membaca-

kan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, mem-

berikan masalah, dan sebagainya. 

2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat meng-

organisasi informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan, dan dikerjakan). 

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

akan dipelajari. 

4. Pemberian tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami 

konsep. 

5. Penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. 

6. Pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang 

telah dipelajari. 

7. Pemberian umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa. 

 

 

A.  Rasional  

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (pasal 1). Hakikat pendidikan di sekolah adalah mempersiapkan 

peserta didik agar dapat hidup di masyarakat secara mandiri dan layak.   

Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem-

bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (pasal 3). Tujuan Pendidikan Nasional ini juga bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan pendidikan yang 

secara khusus mempersiapkan mereka terjun di masyarakat.  Pendidikan 

untuk mereka selayaknya lebih mempersiapkan mereka dapat hidup di 

masyarakat secara layak, salah satunya adalah peserta dengan gangguan 

autis. 
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Seiring dengan kebutuhan tersebut dikembangkan kurikulum bagi 

peserta dengan gangguan autis dalam mempersiapkan anak hidup di 

masyarakat dengan seminimal mungkin tergantung pada orang lain. 

Kurikulum yang dikembangkan mendekatkan dengan kehidupan sehari-

hari siswa. Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kegiatan 

sehari-hari dalam lingkungan anak menjadi fokus pelayanan pendidikan 

untuk mereka. 

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam buku murid tidak ter-

lalu rumit dan tidak memerlukan proses berfikir yang tinggi. Hal tersebut 

disesuaikan dengan kondisi siswa yang memiliki hambatan dalam fungsi 

intelektual dan perilaku adaptif. Walaupun demikian, bimbingan guru 

dalam melaksanakan kegiatan pada buku murid sangat diperlukan.   

Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum ini menggunakan pen-

dekatan tematik terintegrasi atau terpadu. Artinya, kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dirancang dalam bentuk 

tema yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semua mata pelajaran 

yang terkait dengan tema yang dikembangkan tidak dimunculkan secara 

jelas. Materi-materi pada berbagai mata pelajaran dikemas dalam kegiat-

an kegiatan yang sesuai dalam kehidupan anak. 

Kurikulum yang telah tersusun dapat dijalankan dengan baik, jika 

guru sebagai pengguna kurikulum dapat memahami isi kurikulum 

dengan baik. Buku pedoman guru untuk memudahkan dan memperjelas 

penggunaan “Buku Siswa” yang dibimbing oleh guru.  

 

 

B.  Petunjuk 

1. Petunjuk Umum 

a. Tentang Buku Guru Pembelajaran Tematik dengan Tema 

Transportasi  Kelas XI SMALB Autis. 

b. Buku Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam me-

laksanakan pembelajaran tematik di SMALB Autis. Buku ini men-

cakup hal-hal sebagai berikut. 
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1) Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang 

suatu tema yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dari 

berbagai mata pelajaran. 

2) Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan 

pembelajaran. 

3) Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan 

kegiatan pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 

4) Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan 

perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir sain-

tifik, berpikir tingkat tinggi,kemampuan menyelesaikan masalah, 

inkuiri, kreativitas, dan pribadi reflektif. 

5) Berbagai teknik penilaian siswa. 

a) Penilaian kinerja 

b) Penilaian proyek 

c) Penilaian fortofolio 

d) Penilaian tertulis 

6) Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 

7) Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan ke-

sempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui 

kegiatan belajar siswa di rumah. 

 

2. Petunjuk Penggunaan Buku Siswa 

Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan 

kompetensi (sikap, pengetahuan dan keterampilan) siswa melalui 

aktivitas yang bervariasi. Aktivitas tersebut mencakup hal-hal sebagai 

berikut.  

a. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, 

seperti membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan 

permainan, demonstrasi, pemecahan masalah dan sebagainya. 

b. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat meng-

organisir informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan, dan dikerjakan). 
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c. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa 

bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipe-

lajari. 

d. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami 

konsep. 

e. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. 

f. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang 

telah dipelajari. 

g. Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa.  

 

3. Bagaimana Menggunakan Buku Panduan Guru? 

Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk 

penggunaan Buku Siswa dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran 

di kelas. Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut. 

a. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

b. Pahamilah setiap Kompetensi Dasar dan Tujuan Pembelajaran  

yang dikaitkan dengan tema. 

c. Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti (KI) I dan (KI) II 

dalam semua kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melaku-

kan penguatan untuk mendukung pembentukan sikap, pengeta-

huan, dan keterampilan 

d. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti (KI) I dan (KI) II dengan 

kegiatan pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. 

e. Sesuaikanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan 

buku siswa sesuai dengan halaman yang dimaksud. 

f. Mulailah setiap kegiatan pembelajaran dengan memberikan peng-

antar sesuai tema pembelajaran. Lebih baik lagi jika dilengkapi 

dengan kegiatan pembukaanyang menyenangkan dan membang-

kitkan rasa ingin tahu siswa. Misalnya: bercerita, mengajukan 

pertanyaan yang menantang, menyanyikan lagu, menunjukkan 
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gambar, dan sebagainya. Demikian juga pada saat menutup 

pembelajaran. Pemberian pengantar pada setiap perpindahan 

subtema dan tema, menjadi faktor yang sangat penting untuk 

memaksimalkan manfaat dan keberhasilan pendekatan tematik 

terpadu yang diuraikan dalam buku ini. 

g. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran. 

Termasuk di dalamnya menemukan kegiatan alternatif apabila 

kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan perencanaan yang kita 

buat. 

h. Pilihlah beragam metode pembelajaran yang akan dikembangkan 

(misalnya bermain peran, mengamati/ observasi, bertanya-jawab, 

pemberian tugas dan sebagainya). Penggunaan beragam metode 

tersebut, selain melibatkan siswa secara langsung, diharapkan 

juga dapat melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekolah. 

i. Kembangkanlah keterampilan berikut ini: 

1) Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenang-

kan (PAIKEM). 

2) Keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan 

berkomunikasi dan kemandirian. 

3) Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran.  

4) Keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 

5) Gunakanlah media yang sesuai dengan materi pembelajaran 

atau sumber belajar alternatif  

6) Gunakanlah pendekatan Scientifik  dan Konseptual 

7) Pada semester I terdapat 3  tema, setiap tema ada 3 subtema 

yang terdiri dari 6 pembelajaran. 

8) Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kuri-

kulum. Meskipun demikian, alokasi waktu menurut mata 

pelajaran hanyalah sebagai petunjuk umum. Guru diharap-

kan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan situasi 

dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik terpadu. 
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9) Pada akhir tema buku siswa, dilengkapi dengan bahan-bahan 

latihan yang sejalan dengan pencapaian kompetensi. Meski-

pun demikian, guru dianjurkan untuk menambah bahan-

bahan latihan bagi siswa dari sumber-sumber yang relevan. 

10) Hasil unjuk kerja siswa yang berupa karya dan bukti 

penilaian dapat berfungsi sebagai portofolio siswa. 

11) Buatlah catatan refleksi setelah satu tema selesai, sebagai 

bahan untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajar-

an selanjutnya. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan 

pembelajaran berlangsung dengan baik, kendala-kendala 

yang dihadapi, dan ide-ide kreatif untuk pengembangan 

pembelajaran  lebih lanjut. 

12) Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen 

guru untuk mendidik  dengan sepenuh hati (antusias, kreatif, 

kasih sayang  dan kesabaran). 

 

4. Kerja Sama dengan Orang Tua 

Secara khusus, di setiap akhir pembelajaran pada buku siswa, terdapat 

kolom untuk orang tua dengan judul ‘Ayo Belajar di Rumah’. Kolom ini 

berisi hal-hal seperti berikut. 

a. Informasi tentang materi yang dipelajari dan aktivitas belajar yang 

dapat dilakukan  siswa bersama orang tua di rumah 

b. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat dengan aktivitas 

belajar siswa. 

c. Guru perlu membangun komunikasi dengan orang tua sehubungan 

dengan kegiatan pembelajaran yang akan melibatkan orang tua dan 

siswa di rumah 

d. Guru bekerja sama dengan orang tua untuk mengetahui per-

kembangan siswa, yang ditulis dalam catatan prestasi siswa di se-

kolah (buku catatan khusus perkembangan siswa 
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C.  Konsep Autis 

Kata autis berasal dari bahasa Yunani yaitu: autos yang berarti diri 

sendiri dan isme  yang berarti aliran. Secara harfiah berarti suatu paham 

atau aliran yang terfokus pada dunianya sendiri, sebab penyandang autis 

atau autisme seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri.  

IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) dikutip oleh Marilyn 

Friend (2005) menyatakan bahwa autisme adalah gangguan perkembang-

an yang cukup signifikan yang meliputi gangguan komunikasi verbal dan 

nonverbal, interaksi sosial, pada umumnya terjadi sebelum usia tiga 

tahun. Dengan karakteristik lain, seperti: aktivitas yang berulang-ulang, 

gerakan yang stereotif, gangguan emosi, dan gangguan sensoris. 

Autisme mempunyai rentangan kemampuan dari ringan hingga berat 

sehingga para ahli memberi istilah spectrum. Para dokter dan psikolog 

mendefinisikan kelainan spektrum autisme atau Autism Spectrum 

Disorder (ASD) sebagai keadaan di mana terdapat tiga ketidakmampuan 

yang berbeda yaitu: ketidakmampuan dalam berinteraksi secara sosial, 

hambatan berkomunikasi, dan keterlambatan kemampuan bahasa dan 

kognitif (Prizant & Wetherby, dalam Volkmar, 2005). Pendapat tersebut 

didukung oleh Santrock (2008) gangguan spektrum autisme (autism 

spectrum disorder-ASD) atau gangguan pervasif,  adalah gangguan yang 

ditandai dengan adanya masalah-masalah dalam interaksi sosial, 

masalah-masalah dalam komunikasi verbal dan nonverbal, serta perilaku 

repetitif. Perbedaan-perbedaan pada area ini biasanya diketahui sebelum 

anak berusia 3 tahun.  

Karakteristik yang menonjol pada anak autisme adalah kesulitan 

membina hubungan sosial, berkomunikasi secara normal maupun me-

mahami emosi serta perasaan orang lain. Cohen (2003) mengemukakan 

hasil pengamatannya bahwa ada tiga kelompok gangguan tingkah laku 

yang tampak pada penyandang autisme, yaitu interaksi sosial, imajinasi, 

dan komunikasi. Hubungan sosial anak autisme memiliki hambatan 

dalam kualitas berinteraksi dengan individu di sekitar lingkungannya. 

Anak autisme sering terlihat menarik diri, acuh tak acuh, lebih senang 



Pendahuluan  Buku Guru 

Tematik Autis Kelas XI SMALB   9 

bermain sendiri, menunjukkan perilaku yang tidak hangat, tidak ada 

kontak mata dengan orang lain dan nampak merasa cemas apabila 

ditinggalkan orang tuanya (Volkmar, 2005).  

Pada aspek komunikasi anak autisme mengalami gangguan mem-

bangun komunikasi dengan lingkungannya. Anak autisme banyak yang 

memiliki kesulitan dalam bahasa pragmatik (Cohen dalam Volkmar, 

2005). Untuk peran dan pemrakarsa dalam berkomunikasi, anak autisme 

memiliki kesulitan dalam memulai percakapan atau pembicaraan 

(Feidstein, Konstantereas, Oxman, & Webster dalam Volkmar, 2005).  

Adapun karakteristik atau ciri-ciri autis yang sering ditemukan 

adalah tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya, lebih suka me-

nyendiri, menarik diri dari pergaulan, menghindari kontak mata, tidak 

peka terhadap rasa sakit, terpaku pada benda-benda tertentu, dan biasa-

nya disertai hiperaktif atau hipoaktif. Triantoro (2004) mengemukakan 

bahwa gambaran umum anak yang mengalami gangguan autistik atau 

autisme adalah menunjukan kurang respon terhadap orang lain, meng-

alami kendala berat dalam kemampuan komunikasi, dan memunculkan 

komunikasi yang aneh terhadap berbagai aspek lingkungan di sekitarnya, 

yang semua ini berkembang pada masa 30 bulan pertama anak.  

 

 

D.  Pembelajaran dan Penilaian 

1. Strategi Pembelajaran bagi Anak Autis 

Strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk peserta didik 

dengan autisme mempelajari keterampilan-keterampilan baru, di 

antaranya: isyarat visual/verbal, modelling, visual support, prompting, 

fading, shaping dan chaining (Dodd, 2007). 

a. Isyarat Visual/Verbal   

Isyarat visual/verbal adalah pengajaran yang diberikan pada peserta 

didik dengan autisme untuk membantu mereka melengkapi tugas-

tugas yang diinginkan. Ini mungkin dilakukan dengan cara non 

verbal atau verbal, dengan menggunakan tanda manual atau startegi 

visual. Strategi visual merupakan strategi pembelajaran dengan 
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menggunakan benda-benda konkret atau semi konkret atau simbol-

simbol dalam menyampaikan pembelajaran. 

b. Pemodelan (Modelling)  

Pemodelan merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan 

guru atau teman sebaya untuk menjadi model, terutama ketika 

mengajarkan keterampilan-keterampilan baru.   

c.Visual Support 

Visual support digunakan untuk meningkatkan komunikasi, men-

transfer informasi, perilaku dan mengembangkan kemandirian. Ini 

termasuk daftar visual (jadwal), urutan suatu pekerjaan, ekspresi 

wajah, gestures dan bahasa tubuh. 

d. Prompting 

Promting merupakan isyarat tambahan untuk membantu memfasili-

tasi respon yang benar. Individu membutuhkan bimbingan secara 

fisik untuk mengerjakan tugas. Memberikan dorongan secara fisik 

sering menjamin keberhasilan individu. Reinforcment harus segera 

diberikan apabila anak selesai mengerjakan tugas mandirinya.  

e. Fading 

Fading merupakan pengurangan bantuan secara sistematis. Pe-

ngurangan bantuan fisik secara bertahap. Teknik ini berhasil dalam 

mengajarkan keterampilan baru. Pengurangan ini sangat penting 

supaya anak tidak tergantung pada bantuan dan isyarat. 

f. Shaping 

Perilaku terkadang dapat dibentuk sesuai dengan tujuan yang di-

harapkan atau yang ingin dicapai. Shaping merupakan prosedur 

yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku 

yang tidak ada pada diri seseorang. Shaping biasanya digunakan 

untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan yang sulit, seperti 

memakai baju, makan, dan bersosialisasi dengan orang lain.  
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g. Chainning  

Chainning adalah menciptakan perilaku yang rumit dengan meng-

gabungkan perilaku-perilaku sederhana yang telah menjadi bagian 

dalam diri seseorang. Contohnya dalam menyikat gigi: pertama me-

nyimpan pasta gigi pada sikat gigi, kemudian memasukkan sikat gigi 

ke mulut dan kemudian mulai menggosok gigi ke atas ke bawah, ke 

samping kiri dan kanan dan seterusnya. 

Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diper-

timbangkan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran bersama 

anak autisme, yaitu seperti berikut. 

 Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari bahasa verbal yang 

berlebihan terlepas dari kemampuan komunikasi anak.  

 Perkenalkan dukungan visual dalam seluruh sesi pembelajaran dan 

gunakan isyarat visual.  

 Rencanakan perubahan strategi termasuk dukungan visual untuk 

mempersiapkan siswa untuk perubahan rutinitas.  

 Memahami kecederungan untuk fokus pada detail  dan ketidak-

mampuan untuk memahami gambar yang lebih besar.  

 Memberikan feedback yang positif dan mendorong semua anak 

untuk mencapai hasil yang gemilang.  

 Menyadari pentingnya konsistensi dan rutinitas dalam membantu 

individu dengan autisme untuk mengatasi kehidupan sehari-hari.  

 Memaksimalkan penggunaan dari dukungan visual dan meminimal-

kan ketergantungan pada pemikiran abstrak.  

 Mengurangi faktor yang menyebabkan stres termasuk menunggu, 

kontak fisik, ambiguitas dan yang berlebihan.  

 Ketika memberi instruksi kepada siswa usahakan sekonkret mung-

kin.  

 Untuk mempersiapkan siswa sebelumnya atas setiap perubahan 

pada rutinitas biasa dan menggunakan dukungan visual untuk me-

mastikan bahwa pesan diterima.  
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 Menghindari instruksi secara verbal yang kompleks dan gunakan 

bahasa yang sederhana (Kemendikbud, 2014). 

 

2. Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran Tematik Terpadu dilaksanakan dengan mengguna-

kan prinsip pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu mengguna-

kan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan 

beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka, untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Karena 

peserta didik dalam memahami berbagai konsep yang mereka pelajari 

selalu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah dikuasainya. 

Pelaksanaan pembelajaran Tematik Terpadu berawal dari tema 

yang telah dipilih/dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. Jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pembe-

lajaran tematik ini tampak lebih menekankan pada tema sebagai 

pemersatu berbagai mata pelajaran yang lebih diutamakan pada 

makna belajar, dan keterkaitan berbagai konsep mata pelajaran. Keter-

libatan peserta didik dalam belajar lebih diprioritaskan dan pembelajar-

an yang bertujuan mengaktifkan peserta didik, memberikan penga-

laman langsung serta tidak tampak adanya pemisahan antarmata 

pelajaran satu dengan lainnya. 

Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan ke-

mudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep 

materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat 

belajar, karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata 

(kontekstual) dan bermakna bagi peserta didik. 

Tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah mudah memusatkan 

perhatian pada satu tema atau topik tertentu; mempelajari pengetahu-

an dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam 

tema yang sama; memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan; mengembangkan kompetensi berbahasa lebih 



Pendahuluan  Buku Guru 

Tematik Autis Kelas XI SMALB   13 

baik dengan mengkaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pe-

ngalaman pribadi peserta didik; lebih bergairah belajar karena mereka 

dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti: bercerita, bertanya, 

menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain; lebih  merasakan 

manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam 

konteks tema yang jelas; guru  dapat menghemat waktu, karena mata 

pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus 

dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih dan atau 

pengayaan; budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh 

kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai 

dengan situasi dan kondisi. 

Sebagai suatu model pembelajaran tematik, pembelajaran tematik 

memiliki karakteristik  sebagai berikut. 

1. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal ini 

sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak me-

nempatkan siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak 

berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar.  

2. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak.  

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi 

tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan 

tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran  

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa 

mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini di-
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perlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masa-

lah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

5. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat me-

ngaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan 

keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki-

nya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Dalam proses pembelajaran tematik tidak menjemukan/membosankan 

bahkan dalam suasana bermain yang menyenangkan mereka men-

dapatkan pengetahuan yang sangat utuh dan bermakna. 

Peserta didik autis yang bersekolah di SLB memiliki kemampuan 

kognitif yang lebih rendah dari anak seusianya. Untuk itu, pembelajaran 

yang tepat adalah dengan mengaitkan konsep materi pelajaran dalam 

satu kesatuan yang dipusat pada tema adalah yang paling sesuai. Ke-

giatan pembelajaran akan bermakna jika dilakukan dalam lingkungan 

yang nyaman dan memberikan rasa aman, bersifat individual dan kon-

tekstual, anak mengalami langsung yang dipelajarinya. Hal ini akan di-

peroleh melalui pembelajaran tematik. Pembelajaran yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat  mem-

berikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

 

 

E. Pengembangan Rencana Pembelajaran 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik diperlukan beberapa 

strategi yang harus disusun dan dilaksanakan oleh guru, antara lain: 

Standar Kelulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, matrik KI-

KD, dan silabus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 
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Standar Kompetensi Kelulusan 

SMALB – AUTIS 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap 

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

Pengetahuan 

Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasar-

kan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, tek-

nologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait feno-

mena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan 

tempat bermain 

Keterampilan 

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif 

dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak sesuai 

dengan yang ditugaskan kepadanya 

 

 

2. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong-royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian nyata dalam 

kehidupan. 

4. Mencoba, mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret (meng-

gunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
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3. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kelas XI Autis SMALB 

 

PPKN 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1 Menghayati fungsi Pancasila 

dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara 

1.2 Menghayati cita-cita dan tujuan 

Negara yang terdapat dalam 

pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 

1.3 Menghayati potensi  ancaman 

terhadap negara terkait kemaju-

an ipteks dalam bingkai Bhineka 

Tunggal Ika 

1.4 terkait dengan masalah-masa-

lah yang muncul dalam keber-

agaman suku, agama dan ras 

(SARA)  untuk mempertahankan 

NKRI 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tang-

gung jawab, peduli (toleransi, 

gotong-royong), santun, per-

caya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan ling-

kungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan ke-

beradaannya 

2.1 Mengamalkan fungsi  Pancasila 

dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam cita-cita dan 

tujuan Negara yang terdapat 

dalam pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 

2.3 Mengamalkan nilai-nilai keta-

hanan terhadap potensi  ancam-

an terhadap negara terkait ke-

majuan ipteks dalam bingkai 

Bhineka Tunggal Ika 

2.4 Mengamalkan nilai-nilai keta-

hanan terhadap masalah-masa-

lah yang muncul dalam keber-

agaman suku, agama dan ras 

(SARA)  untuk mempertahankan 
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NKRI 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konsep-

tual, dan prosedural) berdasar-

kan rasa ingin tahunya ten-

tang ilmu pengetahuan, tek-

nologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian nyata 

dalam kehidupan 

3.1  Memahami fungsi dan Pancasila 

dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

3.2 Memahami pesan cita-cita dan tu-

juan Negara yang terdapat dalam 

pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 

3.3 Memahami potensi  ancaman ter-

hadap negara terkait kemajuan 

ipteks dalam bingkai Bhineka 

Tunggal Ika  

3.4Memahami masalah-masalah yang 

muncul dalam keberagaman 

suku, agama dan ras (SARA)  

untuk mempertahankan NKRI 

4. Mengolah, menyaji, dan mena-

lar dalam ranah konkret (meng-

gunakan, mengurai, merang-

kai, memodifikasi, dan mem-

buat) dan ranah abstrak (me-

nulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/ 

teori 

4.1 Menjelaskan kembali fungsi dan 

Pancasila dalam kehidupan ber-

bangsa dan bernegara 

4.2  Menjelaskan kembali pesan cita-

cita dan tujuan Negara yang ter-

dapat dalam pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945 

4.3  Menjelaskan kembali potensi  

ancaman terhadap negara terkait 

kemajuan ipteks dalam bingkai 

BhinekaTunggal Ika  

4.4  Menjelaskan kembali  masalah-

masalah yang muncul dalam 

keberagaman suku, agama dan 

ras (SARA)  untuk 

mempertahankan NKRI 

 

BAHASA INDONESIA 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami pengetahuan fak-

tual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, memba-

ca] dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang diri-

nya, makhluk ciptaan Tuhan 

3.1 Menggali informasi teks wacana 

sederhana tentang bidang peker-

jaan, sosial, budaya di lingkung-

an sekitar  dalam bahasa Indo-

nesia, baik  lisan maupun  tulis. 

3.2 Menggali informasi teks sederha-
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dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di 

rumah di sekolah, dan tempat 

bermain 

na tentang identita diri, kepahla-

wanan, dan peristiwa alam yang 

terjadi dalam bahasa Indonesia, 

baik  lisan maupun  tulis. 

4. Menyajikan pengetahuan fak-

tual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis,  dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan 

anaksehat, dan dalam tindak-

an yang mencerminkan peri-

laku anak beriman dan ber-

akhlak mulia 

4.1 Mengkomunikaikan pendapat 

pribadi tentang bidang pekerjaan, 

sosial, budaya di lingkungan 

sekitar dalam bahasa Indonesia, 

baik  lisan maupun  tulis 

4.2 Menceritakan kembali teks seder-

hana tentang identitas diri, ke-

pahlawanan, dan peristiwa alam 

yang terjadi dalam bahasa Indo-

nesia, baik  lisan maupun tulis. 

 

MATEMATIKA 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami dan menerap-

kan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedu-

ral) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pe-

ngetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena 

dan kejadian nyata dalam 

kehidupan 

3.1 Memahami operasi hitung campuran 

bilangan asli (penjumlahan dan pe-

ngurangan)  dalam pemecahan masa-

lah pada kehidupan sehari-hari.  

3.2 Memahami konsep pengembalian 

uang dalam proses jual beli. 

3.3 Memahami konsep untung atau rugi 

dalam jual beli 

3.4 Memahami tabel daftar harga/ barang  

yang berkaitan dengan proses jual 

beli. 

4. Mengolah, menyaji, dan 

menalar dalam ranah kon-

kret (menggunakan, meng-

urai, merangkai, memodi-

fikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan menga-

rang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/ 

teori 

4.1 Menghitung operasi campuran bilang-

an asli (penjumlahan dan pengurang-

an)  dalam pemecahan masalah pada 

kehidupan sehari-hari.  

4.2 Menerapkan konsep pengembalian 

uang  dalam proses jual beli dengan 

bantuan kalkulator. 

4.3 Menghitung untung atau rugi dalam 

jual beli 

4.4 Membuat tabel daftar harga/ barang  

yang berkaitan dengan proses jual 

beli. 
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ILMU PENGETAHUAN ALAM 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami pengetahuan fak-

tual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, memba-

ca] dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang diri-

nya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat 

bermain 

3.1 Mengidentifikasi manfaat 

makhluk hidup bagi kehidupan 

manusia 

3.2 Menelaah  panca indera pada 

manusia 

3.3 Mendeskripsikan bentuk energi 

yang ada di sekitar  

3.4 Menelaah  perkembangan 

teknologi komunikasi 

4. Menyajikan pengetahuan fak-

tual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindak-

an yang mencerminkan peri-

laku anak beriman dan ber-

akhlak mulia 

4.1 Mempraktikkan satu kegiatan 

pemanfaatan hewan bagi 

kehidupan manusia 

 

4.2 Mendemonstrasikan cara 

merawat panca indera 

4.3 Mengelompokkan energi yang 

ada di sekitarnya berdasarkan 

bentuknya 

4.4 Menceritakan kembali perkem-

bangan teknologi komunikasi 

 

ILMU PENEGETAHUAN SOSIAL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konsep-

tual, dan prosedural) berdasar-

kan rasa ingin tahunya ten-

tang ilmu pengetahuan, tekno-

logi, seni, budaya terkait feno-

mena dan kejadian nyata da-

lam kehidupan. 

3.1 Memahami kegiatan manusia 

dalam aspek keruangan , 

konektivitas antar ruang, 

perubahan dan keberlanjutan 

pada aspek, sosial, ekonomi, 

budaya dan pendidikan  

3.2 Mendeskripsikan kegiatan 

manusia dalam hubungannya 

dengan kondisi geografis,  

kelembagaan sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan budaya, dalam 

dinamika interaksi dengan 

lingkungan alam pada 

pergerakan nasional sampai 

proklamasi kemerdekaan 
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Indonesia 

4. Mengolah, menyaji, dan mena-

lar dalam ranah konkret (meng-

gunakan, mengurai, merang-

kai, memodifikasi, dan mem-

buat) dan ranah abstrak (me-

nulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pan-

dang/teori. 

4.1 Menceritakan berbagai kegiatan 

manusia dalam aspek keruangan 

(antara lain mata pencaharian, 

adat, kelembagaan sosial, dan 

tradisi), konektivitas antar ruang 

(antara lain komunikasi, 

transportasi), perubahan dan 

keberlanjutan pada aspek, 

sosial, ekonomi, budaya dan 

pendidikan  

4.2 Menceritakan berbagai kegiatan 

manusia dalam hubungannya 

dengan kondisi geografis,  

kelembagaan sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan budaya dalam 

dinamika interaksi dengan 

lingkungan alam, pada masa 

pergerakan nasional sampai 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

 

SENI BUDAYA DAN PRAKARYA 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konsep-

tual, dan prosedural) berdasar-

kan rasa ingin tahunya ten-

tang ilmu pengetahuan, tekno-

logi, seni, budaya terkait feno-

mena dan kejadian nyata da-

lam kehidupan 

SENI RUPA 

3.1  Mengenal cara membentuk objek 

flora dengan media bahan lunak 

(clay/tanahliat/tepung/plastisin) 

SENI MUSIK 

3.2   Mengenal lagu daerah setempat 

3.3   Mengenal  alat musik daerah 

setempat 

4. Mengolah, menyaji, dan mena-

lar dalam ranah konkret (meng-

gunakan, mengurai, merang-

kai, memodifikasi, dan mem-

buat) dan ranah abstrak (me-

nulis, membaca, menghitung, 

SENI RUPA 

4.1  Membuat berbagai bentuk objek 

flora dengan media bahan lunak 

(clay/tanahliat/ tepung/ 

plastisin) 
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menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pan-

dang/teori 

SENI MUSIK 

4.2  Menyanyikan lagu daerah 

setempat 

4.3  Memainkan alat musik daerah 

setempat 

 

 

PENDIDIKAN JASAMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konsep-

tual, dan prosedural) berdasar-

kan rasa ingin tahunya ten-

tang ilmu pengetahuan, tekno-

logi, seni, budaya terkait feno-

mena dan kejadian nyata 

dalam kehidupan. 

3.1 Mengetahui variasi dan kombina-

si pola gerak dasar lokomotor, 

non- lokomotor, dan manipulatif 

dalam permainan dan atau olah-

raga tradisional bola besar yang 

dimodifikasi.  

3.2 Mengetahui bebagai gerak dasar 

mengguling dengan kombinasi 

sesuai kemampuan 

3.3 Mengetahui  variasi gerak dasar    

ayunan lengan mengikuti irama  

tanpa/dengan musik dalam akti-

vitas gerak ritmik sederhana se-

suai dengan kemampuan. 

3.4Mengetahui variasi berjalan sam-

bil mengambil nafas dalam akti-

vitas  air secara sederhana*)   

3.5Mengetahui aktivitas fisikdan isti-

rahat yang cukup sesuai kemam-

puan 

4. Mengolah, menyaji, dan mena-

lar dalam ranah konkret (meng-

gunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, meng-

gambar, dan mengarang) se-

suai dengan yang dipelajari di 

4.1 Mempraktikkan variasi dan kom-

binasi pola gerak dasar lokomo-

tor, nonlokomotor, dan manipu-

latif dalam berbagai permainan 

dan atau olahraga tradisional 

bola besar yang dimodifikasi.  

4.2 Mempraktikkan berbagai gerak 
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sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/ 

teori. 

dasar mengguling dengan kom-

binasi sesuai kemampuan. 

4.3 Mempraktikkan variasi gerak da-

sar ayunan lengan mengikuti ira-

ma tanpa/dengan musik dalam 

aktivitas gerak ritmik sederhana 

sesuai dengan kemampuan. 

4.4Mempraktikkan variasi berjalan 

sambil mengambil nafas dalam 

aktivitas air  secara sederhana*) 

4.5 Mempraktikkan aktivitas fisikdan 

istirahat yang cukup sesuai 

kemampuan. 

 

 

4. Silabus Pembelajaran 

Silabus tematik di SMALB Autis dikembangkan menggunakan model 

jaring laba-laba (webbed). Pembelajaran terpadu model jaring laba-laba 

(webbed) dikembangkan dengan memadukan beberapa mata pelajaran 

yang diikat dalam suatu tema. Pengembangan silabus dilakukan merujuk 

silabus mata pelajaran, untuk materi pembelajaran menyesuaikan 

dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran 

merupakan gabungan kegiatan pembelajaran untuk satu tema/subtema 

untuk seluruh kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang diikat 

dalam tema/subtema tersebut. 

Alokasi waktu pembelajaran dalam satu minggu sebagaimana yang 

tercantum dalam struktur kurikulum untuk SMALB Autis adalah sebagai 

berikut. 

 

Kelas X XI XII 

Jumlah jam pelajaran per minggu 22 22 22 

 

Alokasi waktu tersebut termasuk Pendidikan Agama sebanyak 3 jam 

pelajaran per minggu. Pada siswa Autis kelas X, XI dan XII membutuhkan 

penekanan pada penguasaan kompetensi membaca, menulis, dan ber-
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hitung untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Oleh 

karena itu, perlu mendapat perhatian dalam integrasi dengan tema dan 

mendapatkan alokasi waktu yang cukup. Selain itu, ada beberapa kom-

petensi dasar dalam Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang 

memerlukan pemenuhan sarana dan prasarana khusus oleh satuan pen-

didikan yang harus diajarkan tersendiri sebagai mata pelajaran dan ber-

sifat pilihan bagi satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhinya.  

Alokasi waktu pembelajaran tematik untuk setiap minggunya perlu 

memperhatikan kekhasan-kekhasan di atas.  Untuk itu, alokasi waktu 

pembelajaran tematik setiap minggunya diberikan alokasi minimal 

sebagai berikut. 

 

Kelas X XI XII 

Mata Pelajaran Agama 3 3 3 

Mata Pelajaran Bhs. Inggris 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran Tematik per Minggu 17 17 17 

Jumlah jam pelajaran per minggu 22 22 22 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan silabus 

tematik model ini seperti berikut. 

1. Mengidentifikasi materi pelajaran dari setiap kompetensi dasar yang 

ingin dicapai dari semua mata pelajaran yang akan diintegrasikan. 

2. Mengidentifikasi tema-tema yang menarik bagi peserta didik, lalu me-

milih beberapa tema yang akan dijadikan sebagai tema pembelajaran. 

3. Memetakan materi pelajaran untuk setiap tema/subtema yang sesuai.  

Pemetaan materi perlu juga memperhatikan keruntutan dari materi 

untuk setiap mata pelajaran dan tingkat kesulitan dari materi tersebut 

agar mendapatkan alokasi waktu yang cukup. 

4. Merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan pemetaan materi pe-

lajaran yang telah dilakukan. 

5. Mendesain penilaian yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran 

yang telah dirancang berdasarkan tema atau sub tema yang telah 

diajarkan. 
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6. Melaporkan hasil penilaian sesuai dengan kompetensi mata pelajaran 

yang telah dicapai. Hasil penilaian ini akan dijadikan dasar bagi pen-

didik untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi ini diguna-

kan untuk mengidentifikasi tema dan materi pembelajaran kembali. 

 

Kelas   : XI  
Tema 2  : Transportasi 
Alokasi Waktu : 62 jam pelajaran 

 
Tema ini secara keseluruhan untuk mencapai sejumlah Kompetensi 

Dasar pada mata pelajaran berikut. 

Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar 

yang Akan 

Dicapai 

Materi 

Pembelajaran 

Subtema 1: Transportasi Darat 

16 jam pelajaran 

 

  

 Menghayati fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Menghayati cita-cita dan tujuan Negara yang 

terdapat dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 

1945. 

 Menjelaskan tentang cita-cita dan tujuan 

Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945. 

 Menjelaskan kembali pesan cita-cita dan 

tujuan Negara yang terdapat dalam 

pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. 

 

 Membaca teks wacana sederhana tentang 

bidang pekerjaan, sosial, budaya di 

lingkungan sekitar  dalam bahasa Indonesia, 

baik  lisan maupun  tulis. 

 Mengkomunikaikan pendapat pribadi tentang 

bidang pekerjaan, sosial, budaya di 

lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, 

baik  lisan maupun  tulis. 

 

 Menjelaskan operasi hitung bilangan asli 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian) dalam pemecahan masalah pada 

kehidupan sehari-hari. 

 Menghitung operasi bilangan asli 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian) dalam pemecahan masalah pada 

PPKn KD 1.1 

PPKn KD 2.1 

PPKn KD 3.2 

PPKn KD 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI KD 3.1 

BI KD 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan 

Masyarakat (Bus 

Sekolah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 

Transportasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepadatan arus 
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Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar 

yang Akan 

Dicapai 

Materi 

Pembelajaran 

kehidupan sehari-hari. 

 

 Mendeskripsikan manfaat binatang bagi 

kehidupan manusia. 

 Mempraktekan satu kegiatan pemanfaatan 

binatang bagi kehidupan manusia. 

 

 Menjelaskan kegiatan manusia dari aspek 

keruangan, konektivitas antar ruang, 

perubahan dan keberlanjutannya, pada aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan pada 

masa pergerakan nasional sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 Menceritakan kegiatan manusia dari aspek 

keruangan, konektivitas antar ruang, 

perubahan dan keberlanjutannya, pada aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan pada 

masa pergerakan nasional sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

 Mengenal lagu nusantara. 

 Menyanyikan lagu nusantara. 

 

 Mengenal prosedur berbagai gerak dasar 

mengguling 

  Mempraktikkan berbagai gerak dasar 

mengguling 

 

 

Subtema 2: Transportasi Air 

16 jam pelajaran 

 

 Menghayati fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Menghayati cita-cita dan tujuan Negara yang 

terdapat dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 

1945. 

 

 Membaca teks wacana sederhana tentang 

bidang pekerjaan, sosial, budaya di 

lingkungan sekitar  dalam bahasa Indonesia, 

baik  lisan maupun  tulis. 

 Mengkomunikaikan pendapat pribadi tentang 

bidang pekerjaan, sosial, budaya di 

lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, 

baik  lisan maupun  tulis. 

MAT 3.1 

MAT 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA 3.1 

IPA 4.1 

 

 

 

 

 

IPS 3.1 

IPS 4.1 

 

SBdP KD 3.2 

SBdP KD 4.2 

 

PJOK KD 3.2 

PJOK KD 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPKn KD 1.1 

PPKn KD 2.1 

 

 

 

 

 

BI KD 3.1 

BI KD 4.1 

 

 

transportasi di 

kota besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapi 

 

 

 

 

 

 

Fungsi sosial 

transportasi 

 

Lagu Lagu 

Nusantara 

 

Senam lantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran ASDP 

(Angkutan 

Sungai Darat 

antar Pulau) 

 

 

 

 

Indonesia sebagai 

Negara Maritim 
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Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar 

yang Akan 

Dicapai 

Materi 

Pembelajaran 

 

 Menjelaskan operasi hitung bilangan asli 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian) dalam pemecahan masalah pada 

kehidupan sehari-hari. 

 Menghitung operasi bilangan asli 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian) dalam pemecahan masalah pada 

kehidupan sehari-hari. 

 

 Menjelaskan kegiatan manusia dari aspek 

keruangan, konektivitas antar ruang, 

perubahan dan keberlanjutannya, pada aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan pada 

masa pergerakan nasional sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 Menceritakan kegiatan manusia dari aspek 

keruangan, konektivitas antar ruang, 

perubahan dan keberlanjutannya, pada aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan pada 

masa pergerakan nasional sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

 Menjelaskan kegiatan manusia dalam 

hubungannya dengan kondisi (geografis,  

kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, 

dan budaya) dalam dinamika interaksi 

dengan lingkungan alam pada masa 

pergerakan nasional sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

 Menceritakan kegiatan manusia dalam 

hubungannya dengan kondisi (geografis, 

kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, 

dan budaya) dalam dinamika interaksi 

dengan lingkungan alam, pada masa 

pergerakan nasional sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

 Mengenal alat nusantara  

 Memainkan alat musik nusantara. 

 

 Mengenal prosedur berbagai gerak dasar 

mengguling 

  Mempraktikkan  berbagai gerak dasar 

mengguling 

 

 

 

 

 

 

MAT 3.1 

MAT 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA 3.1 

IPA 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPS 3.1 

IPS 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBdP KD 3.2 

SBdP KD 4.2 

 

PJOK KD 3.2 

PJOK KD 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Ongkos 

Transportasi Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapasitas Daya 

Angkut 

Transportasi Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Kelautan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlayar 

 

 

Mendayung 

Perahu 
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Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar 

yang Akan 

Dicapai 

Materi 

Pembelajaran 

Subtema 3: Transportasi Udara 

16 jam pelajaran) 

 

 Menghayati fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Menghayati cita-cita dan tujuan Negara yang 

terdapat dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 

1945. 

 

 Membaca teks wacana sederhana tentang 

bidang pekerjaan, sosial, budaya di 

lingkungan sekitar  dalam bahasa Indonesia, 

baik  lisan maupun  tulis. 

 Mengkomunikasikan pendapat pribadi 

tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya di 

lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, 

baik  lisan maupun  tulis. 

 

 Menjelaskan operasi hitung bilangan asli 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian) dalam pemecahan masalah pada 

kehidupan sehari-hari. 

 Menghitung operasi bilangan asli 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian) dalam pemecahan masalah pada 

kehidupan sehari-hari. 

 

 Mendeskripsikan manfaat tumbuhan bagi 

kehidupan manusia. 

 Mempraktekan satu kegiatan pemanfaatan 

tumbuhan bagi kehidupan manusia. 

 

o Menjelaskan kegiatan manusia dari aspek 

keruangan, konektivitas antar ruang, 

perubahan dan keberlanjutannya, pada aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan pada 

masa pergerakan nasional sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

o Menceritakan kegiatan manusia dari aspek 

keruangan, konektivitas antar ruang, 

perubahan dan keberlanjutannya, pada aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan pada 

masa pergerakan nasional sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

PPKn KD 1.1 

PPKn KD 2.1 

 

 

 

 

 

 

BI KD 3.1 

BI KD 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 3.1 

MAT 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA 3.1 

IPA 4.1 

 

 

 

 

IPS 3.1 

IPS 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerbangan 

Perintis 

 

 

 

 

 

 

Membaca Berita 

Pesawat terbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghitung 

perbandingan 

Kecepatan 

pesawat 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat karet 

sebagai unsur 

transportasi 

udara 

 

Alat trasportasi 

udara sebagai 

penyatu 
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Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar 

yang Akan 

Dicapai 

Materi 

Pembelajaran 

 Mengenal lagu nusantara. 

 Menyanyikan lagu nusantara. 

 

 Mengenal prosedur berbagai gerak dasar 

mengguling. 

 Mempraktikkan berbagai gerak dasar 

mengguling 

 

 

 

SBdP KD 3.2 

SBdP KD 4.2 

 

 

PJOK KD 3.2 

PJOK KD 4.2 

Nusantara 

 

Pesawatku 

 

 

Olahraga 

Paralayang 
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F. Jaringan Tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PPKn 
1.1 Menghayati fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

2.1 Mengamalkan fungsi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

3.1 Menguraikan fungsi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

4.1 Menyaji melalui gambar atau tulisan 
tentang fungsi Pancasila dalam ke-
hidupan berbangsa dan bernegara 

 

BAHASA INDONESIA 
3.1 Menggali informasi teks wacana sederhana 

tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya di ling-
kungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik  lisan 
maupun  tulis 

4.1 Mengkomunikaikan pendapat pribadi tentang 
bidang pekerjaan, sosial, budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Indonesia, baik  lisan 
maupun  tulis 

MATEMATIKA 
3.1 Memahami operasi hitung 

campuran bilangan asli 
(penjumlahandan 
pengurangan) dalam 
pemecahan masalah pada  
kehidupan sehari-hari. 

4.1 Menghitung operasi 
campuran bilanganasli 
(penjumlahan dan 
pengurangan)dalampeme-
cahan masalah pada 
kehidupan sehari-hari 

IPA 
3.1 Mengidentifikasi manfaat makhluk hidup bagi 

kehidupan manusia. 
3.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi yang 

ada di sekitarnya. 
4.1 Mempraktikkan satu kegiatan pemanfaatan 

hewan bagi kehidupan manusia. 
4.3 Mendemonstrasikan penggunaan alat yang 

memanfaatkan energi listrik 

IPS 
3.1 Memahami kegiatan manusia dalam aspek 

keruangan, konektivitas antar ruang, 
perubahan dan keberlanjutan pada aspek, 
sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan 
pada masa pergerakan nasional sampai 
proklamasi kemerdekaan Indonesia 

4.1 Menceritakan kegiatan manusia dalam 
aspek keruangan, konektivitas antar ruang, 
perubahan, dan keberlanjutan pada aspek, 
sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan 
pada masa pergerakan nasional sampai 
proklamasi kemerdekaan Indonesia 

SBDP 
SENI MUSIK 

3.2  Mengenal lagu nusantara 
3.3  Mengenal alat musik nusantara 
4.2. Menyanyikan lagu nusantara 

4.3. Memainkan alat nusantara 

PJOK 
3.1 Mengetahui  variasi dan kombinasi pola gerak dasar 

lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam per-
mainan dan atau olahraga tradisional bola besar yang 
dimodifikasi 

3.2.Mengetahui bebagai gerak dasar mengguling dengan 
kombinasi sesuai kemampuan 

4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerakdasar 
lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam 
berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar yang dimodifikasi 

4.2 Mempraktikkanberbagai gerak dasar mengguling dengan 
kombinasi sesuai kemampuan 
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1. Jaring Subtema 1: Transportasi Darat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPKn 
1.1 Menghayati fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

2.1 Mengamalkan fungsi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

3.1 Menguraikan fungsi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

4.1 Menyaji melalui gambar atau tulisan 
tentang fungsi Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

BAHASA INDONESIA 
3.1 Memahami teks wacana se-

derhana tentang bidang pe-
kerjaan, sosial, budaya di 
lingkungan sekitar dalam 
bahasa Indonesia, baik  
lisan maupun  tulis 

4.1 Mengkomunikaikan 
pendapat pribadi tentang 
bidang pekerjaan, sosial, 
budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa 
Indonesia, baik  lisan 
maupun  tulis 

MATEMATIKA 
3.1 Memahamioperasihitung 

campuran bilangan asli 
(penjumlahan dan 
pengurangan) dalam 
pemecahan masalah pada  
kehidupan sehari-hari. 

4.1 Menghitung operasi 
campuran bilanganasli 
(penjumlahan dan 
pengurangan)dalampeme-
cahan masalah pada 
kehidupan sehari-hari 

IPA 
3.1 Mengenal manfaat 

hewan, tumbuhan, 
benda-
benda,danenergibagi 
kehidupan manusia 

4.1 Mempraktekan satu 
ke-
giatanpemanfaatantu
mbuhan bagi 
kehidupan manusia. 

IPS 
3.1 Memahami kegiatan manusia dalam 

aspek keruangan, konektivitas antar 
ruang, perubahan dan keberlanjutan 
pada aspek, sosial, ekonomi, 
budaya dan pendidikan 

4.1 Menceritakan berbagai kegiatan 
manusia dalam aspek keruangan 
(antara lain mata pencaharian, adat, 
kelembagaan sosial, dan tradisi), 
konektivitas antar ruang (antara lain 
komunikasi, transportasi), 
perubahan dan keberlanjutan pada 
aspek, sosial, ekonomi, budaya dan 
pendidikan 

 

SBDP 
SENI MUSIK 

3.3. Mengenal alat musik nusantara 

4.3. Memainkan alat nusantara 

PJOK 
3.2. Mengetahui bebagai gerak 

dasar 
menggulingdengankombinasise
suai kemampuan 

4.2Mempraktikkanberbagai gerak 
dasar mengguling dengan 
kombinasi sesuai kemampuan 

 

 

TRANSPORTASI 
DARAT 
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SUBTEMA TRANSPORTASI DARAT 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBDP 

3.3.1 Menyebutkan nama alat 

musik tiup nusantara. 

 
4.3.1 Memainkan alat musik 

tiup seruling 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 
wacana sederhana tentang 

moda transportasi darat. 
 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi darat. 

IPS 
3.1.1 Menyebutkan moda 

transportasi darat yang ada 
di masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi darat yang ada 
di masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 1 
 

MATEMATIKA 
3.1.1 Menjelaskan aturan ope-

rasi hitung campuran 

bilangan asli (penjumlah-

an dan pengurangan). 

 
4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-
jumlahan dan pengurang-
an) 
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SUBTEMA TRANSPORTASI DARAT 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBDP 

3.2.1 Menyebutkan nama alat 

musik tiup nusantara. 

 
4.2.1 Memainkan alat musik tiup 

seruling 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi darat. 

 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi darat. 

IPS 

3.1.1 Menyebutkan moda 
transportasi darat yang ada 
di masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi darat yang ada 
di masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 2 
 

MATEMATIKA 

3.1.1 Menjelaskan aturan operasi 

hitung campuran bilangan 

asli (penjumlahan dan 

pengurangan). 

 
4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-
jumlahan dan pengurang-
an) 
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SUBTEMA TRANSPORTASI DARAT 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKn 

3.2.1 Mengidetifikasi bagian-

bagain lambang burung 

Garuda Pancasila. 

 
4.2.1 Meceritakan makna ba-

gian-bagain lambang bu-
rung Garuda Pancasila. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi darat. 

 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi darat. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat 
hewan yang ada di masya-
rakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan manfaat 

hewan yang ada di masya-
rakat sekitar 

PEMBELAJARAN 3 
 

PJOK 

3.2.1 Menyebutkan langkah-

langkah dalam melaku-

kan gerakan mengguling 

ke depan. 

 
4.2.1 Melakukan gerakan 

mengguling ke depan 
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SUBTEMA TRANSPORTASI DARAT 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKn 

3.2.2 Mengidetifikasi sila-sila 

dalam Pancasila. 

 
4.2.2 Mengucapkan 

Pancasila dengan 
benar. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi darat. 

 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi darat. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat 
hewan yang ada di masya-
rakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan manfaat 

hewan yang ada di masya-
rakat sekitar 

PEMBELAJARAN 4 
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SUBTEMA TRANSPORTASI DARAT 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 

moda transportasi darat. 

 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 

transportasi darat. 

IPS 

3.1.1 Menyebutkan moda 

transportasi darat yang ada 

di masyarakat sekitar. 

 

4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi darat yang ada 

di masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 5 
 

MATEMATIKA 

3.1.1 Menjelaskan aturan ope-

rasi hitung campuran 

bilangan asli (penjumlah-

an dan pengurangan). 

 

4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-

jumlahan dan pe-

ngurangan) 
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SUBTEMA TRANSPORTASI DARAT 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKn 

3.2.1 Mengidetifikasi bagian-

bagain lambang 

burung Garuda 

Pancasila. 

 
4.2.1 Meceritakan makna 

bagian-bagain lambang 
burung Garuda Panca-
sila. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi darat. 

 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi darat. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat 
hewan yang ada di masya-
rakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan manfaat 

hewan yang ada di masya-
rakat sekitar 

PEMBELAJARAN 6 
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2. Jaring Subtema 2: Transportasi Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTASI 
AIR 

PPKn 
1.1 Menghayati fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

2.1 Mengamalkan fungsi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

3.1 Menguraikan fungsi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

4.1 Menyaji melalui gambar atau tulisan 
tentang fungsi Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

BAHASA INDONESIA 
3.1 Menggali teks wacana sederhana tentang 

bidang pekerjaan, sosial, budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Indonesia, baik  lisan 
maupun  tulis 

4.1 Mengkomunikaikan pendapat pribadi tentang 
bidang pekerjaan, sosial, budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Indonesia, baik  lisan 
maupun  tulis 

MATEMATIKA 
3.1 Memahami operasi hitung 

campuran bilangan asli 
(penjumlahan dan 
pengurangan) dalam 
pemecahan masalah pada  
kehidupan sehari-hari. 

4.1 Menghitung operasi 
campuran bilanganasli 
(penjumlahan dan 
pengurangan)dalampeme-
cahan masalah pada 
kehidupan sehari-hari 

IPA 
3.1 Mengidentifikasi manfaat makhluk 

hidup bagi kehidupan manusia 
4.1 Mempraktikkan satu kegiatan 

pemanfaatan tumbuhan bagi 

kehidupan manusia. 

IPS 
3.1 Memahami kegiatan manusia dalam 

aspek keruangan, konektivitas antar 
ruang, perubahan dan keberlanjutan 
pada aspek, sosial, ekonomi, 
budaya dan pendidikan 

4.1 Menceritakan berbagai kegiatan 
manusia dalam aspek keruangan 
(antara lain mata pencaharian, adat, 
kelembagaan sosial, dan tradisi), 
konektivitas antar ruang (antara lain 
komunikasi, transportasi), 
perubahan dan keberlanjutan pada 
aspek, sosial, ekonomi, budaya dan 
pendidikan 

SBDP 
SENI MUSIK 

3.2   Mengenal lagu nusantara 

4.2. Memainkan lagu tradisi 

PJOK 
3.1 Mengetahui  variasi dan 

kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan 
manipulatif dalam permainan 
dan atau olahraga tradisional 
bola besar yang dimodifikasi 

4.1 Mempraktikkan variasi dan 
kombinasi pola gerakdasar 
lokomotor, non lokomotor, dan 
manipulatif dalam berbagai 
permainan dan atau olahraga 
tradisional bola besar yang 
dimodifikasi 
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SUBTEMA TRANSPORTASI AIR 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBDP 

3.2.1 Menyebutkan lagu 

daerah  

 
4.2.1 Menyanyikan lagu 

daerah 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 
wacana sederhana tentang 

moda transportasi air. 
 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi air. 

IPS 
3.1.1 Menyebutkan moda 

transportasi air yang ada di 
masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi air yang ada di 
masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 1 
 

MATEMATIKA 
3.1.1 Menjelaskan aturan ope-

rasi hitung campuran 

bilangan asli (penjumlah-

an dan pengurangan). 

 
4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-
jumlahan dan pengurang-
an) 
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SUBTEMA TRANSPORTASI AIR 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBDP 

3.2.1 Menyebutkan lagu 

daerah  

 
4.2.1 Menyanyikan lagu 

daerah 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi air. 

 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi air. 

IPS 
3.1.1 Menyebutkan moda 

transportasi air yang ada di 
masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi air yang ada di 
masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 2 
 

MATEMATIKA 
3.1.1 Menjelaskan aturan ope-

rasi hitung campuran 

bilangan asli (penjumlah-

an dan pengurangan). 

 
4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-
jumlahan dan pengurang-
an) 
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SUBTEMA TRANSPORTASI AIR 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKn 

3.2.2 Mengidentifikasi sila-

sila dalam Pancasila. 

 
4.2.2 Melakukan 

pengamalan sila-sila 
dalam Pancasila. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi air. 

 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi air. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat 
tumbuhan yang ada di 
masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan manfaat 

tumbuhan yang ada di 
masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 3 
 

PJOK 

3.1.1 Mengidentifikasi lang-

kah-langkah 

melempar dan 

menangkap bola 

basket. 

 
4.1.1 Melakukan langkah-

langkah melempar 
dan menangkap bola 
basket 
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SUBTEMA TRANSPORTASI AIR 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKn 

3.2.2 Mengidentifikasi sila-

sila dalam Pancasila. 

 
4.2.2 Melakukan 

pengamalan sila-sila 
dalam Pancasila. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi air. 

 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi air. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat 
tumbuhan yang ada di 
masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan manfaat 

tumbuhan yang ada di 
masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 4 
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SUBTEMA TRANSPORTASI AIR 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBDP 

3.2.1 Menyebutkan lagu 

daerah  

 
4.2.1 Menyanyikan lagu 

daerah 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi air. 

 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi air. 

IPS 
3.1.1 Menyebutkan moda 

transportasi air yang ada di 
masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi air yang ada di 
masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 5 
 

MATEMATIKA 
3.1.1 Menjelaskan aturan ope-

rasi hitung campuran 

bilangan asli (penjumlah-

an dan pengurangan). 

 
4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-
jumlahan dan pengurang-
an) 
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SUBTEMA TRANSPORTASI AIR 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKn 

3.2.2 Mengidentifikasi sila-

sila dalam Pancasila. 

 
4.2.2 Melakukan 

pengamalan sila-sila 
dalam Pancasila. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi air. 

 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi air. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat 
tumbuhan yang ada di 
masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan manfaat 

tumbuhan yang ada di 
masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 6 
 



Buku Guru  Pendahuluan 

44   Tematik Autis Kelas XI SMALB 

3. Jaring Subtema 3: Transportasi Udara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTASI 
UDARA 

PPKn 
1.1 Menghayati fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara 
2.1 Mengamalkan fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara 
3.1 Menguraikan fungsi Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara 
4.1 Menyaji melalui gambar atau tulisan 

tentang fungsi Pancasila dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernegara 

BAHASA INDONESIA 
3.1 Menggali teks wacana sederhana tentang 

bidang pekerjaan, sosial, budaya di lingkungan 
sekitar dalam bahasa Indonesia, baik  lisan 
maupun  tulis 

4.1 Mengkomunikaikan pendapat pribadi tentang bi-
dang pekerjaan, sosial, budaya di lingkungan se-
kitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun  

tulis 

MATEMATIKA 
3.1 Memahami operasi hitung 

campuran bilangan asli 
(penjumlahan dan 
pengurangan) dalam 
pemecahan masalah pada  
kehidupan sehari-hari. 

4.1 Menghitung operasi 
campuran bilanganasli 
(penjumlahan dan 
pengurangan)dalampeme-
cahan masalah pada 

kehidupan sehari-hari 

IPA 
3.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi 

yang ada di sekitarnya 
4.3 Mendemonstrasikan penggunaan alat 

yang memanfaatkan energi listrik. 

IPS 
3.1 Memahami kegiatan manusia dalam 

aspek keruangan, konektivitas antar 
ruang, perubahan dan keberlanjutan 
pada aspek, sosial, ekonomi, budaya 
dan pendidikan 

4.1 Menceritakan berbagai kegiatan 
manusia dalam aspek keruangan 
(antara lain mata pencaharian, adat, 
kelembagaan sosial, dan tradisi), 
konektivitas antar ruang (antara lain 
komunikasi, transportasi), perubahan 
dan keberlanjutan pada aspek, sosial, 
ekonomi, budaya dan pendidikan 

SBDP 
SENI MUSIK 

3.2  Mengenal lagu nusantara 
4.2. Memainkan lagu tradisi 

PJOK 
3.1 Mengetahui  variasi dan 

kombinasi pola gerak dasar 
lokomotor, non-lokomotor, dan 
manipulatif dalam permainan dan 
atau olahraga tradisional bola 
besar yang dimodifikasi 

4.1 Mempraktikkan variasi dan kom-
binasi pola gerakdasar 
lokomotor, non lokomotor, dan 
manipulatif dalam berbagai 
permainan dan atau olahraga 
tradisional bola besar yang 
dimodifikasi 
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SUBTEMA TRANSPORTASI UDARA 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBDP 

3.2.1 Menyebutkan lagu 

daerah  

 
4.2.1 Menyanyikan lagu 

daerah 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 
wacana sederhana tentang 

moda transportasi air. 
 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi air. 

IPS 
3.1.1 Menyebutkan moda 

transportasi udara yang ada 
di masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi udara yang ada 
di masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 1 
 

MATEMATIKA 
3.1.1 Menjelaskan aturan ope-

rasi hitung campuran 

bilangan asli (penjumlah-

an dan pengurangan). 

 
4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-
jumlahan dan pengurang-
an) 
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46   Tematik Autis Kelas XI SMALB 

 

SUBTEMA TRANSPORTASI UDARA 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBDP 

3.2.1 Menyebutkan lagu 

daerah  

 
4.2.1 Menyanyikan lagu 

daerah 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi udara. 

 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi udara. 

IPS 
3.1.1 Menyebutkan moda 

transportasi udara yang ada 
di masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi udara yang ada 
di masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 2 
 

MATEMATIKA 
3.1.1 Menjelaskan aturan ope-

rasi hitung campuran 

bilangan asli (penjumlah-

an dan pengurangan). 

 
4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-
jumlahan dan pengurang-
an) 
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SUBTEMA TRANSPORTASI UDARA 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKn 

3.2.2 Mengidentifikasi sila-

sila dalam Pancasila. 

 

4.2.2 Melakukan 
pengamalan sila-sila 
dalam Pancasila. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 
wacana sederhana tentang 
moda transportasi udara. 

 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi udara. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat energi 
bagi kehidupan manusia. 

4.1.1 Menceritakan manfaat 
manfaat energi bagi 
kehidupan manusia. 

PEMBELAJARAN 3 
 

PJOK 

3.1.1 Mengidentifikasi langkah-

langkah melempar dan 

menangkap bola basket. 

 
4.1.1 Melakukan langkah-

langkah melempar dan 
menangkap bola basket 
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SUBTEMA TRANSPORTASI UDARA 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKn 

3.2.2 Mengidentifikasi sila-

sila dalam Pancasila. 

 
4.2.2 Melakukan 

pengamalan sila-sila 
dalam Pancasila. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi udara. 

 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi udara. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat energi 
bagi kehidupan manusia. 

 
4.1.1 Menceritakan manfaat 

manfaat energi bagi 
kehidupan manusia. 

PEMBELAJARAN 4 
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SUBTEMA TRANSPORTASI UDARA 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBDP 

3.2.1 Menyebutkan lagu 

daerah  

 
4.2.1 Menyanyikan lagu 

daerah 
 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Mengidentifikasi teks 

wacana sederhana tentang 
moda transportasi udara. 

 
4.1.1 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi udara. 

IPS 
3.1.1 Menyebutkan moda 

transportasi udara yang ada 
di masyarakat sekitar. 

 
4.1.1 Menceritakan moda 

transportasi udara yang ada 
di masyarakat sekitar 

PEMBELAJARAN 5 
 

MATEMATIKA 
3.1.1 Menjelaskan aturan ope-

rasi hitung campuran 

bilangan asli (penjum-

lahan dan pengurangan). 

 
4.1.1 Melakukan operasi cam-

puran bilanganasli (pen-
jumlahan dan pe-
ngurangan) 
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SUBTEMA TRANSPORTASI UDARA 
AUTIS SMALB KELAS XI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PKn 

3.2.2 Mengidentifikasi sila-

sila dalam Pancasila. 

 
4.2.2 Melakukan 

pengamalan sila-sila 
dalam Pancasila. 

 

Bahasa Indonesia 

3.1.2 Mengidentifikasi teks 
wacana sederhana tentang 

moda transportasi udara. 
 
4.1.2 Menceritakan teks wacana 

sederhana tentang moda 
transportasi udara. 

IPA 

3.1.1 Menyebutkan manfaat energi 
bagi kehidupan manusia. 

4.1.1 Menceritakan manfaat 
manfaat energi bagi 
kehidupan manusia. 

PEMBELAJARAN 6 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, PKn, 

Matematika, IPS, IPA, 

SeniBudaya,dan PJOK. 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Menyebutkan berbagai jenis 

transportasi darat. 

2. Menceritakan kembali teks 

tentang erbagai jenis 

transportasi darat. 

3. Menyebutkan makna bulu pada 

lambang burung Garuda 

Pancasila. 

4. Menyebutkan manfaat hewan 

dalam kehidupan manusia. 

5. Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan asli. 

6. Memainkan alat musik tiup. 

7. Melakukan gerakan mengguling. 

 

 

 

SUBTEMA 1 

TRANSPORTASI DARAT 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, Matematika, PKn, Seni Budaya 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebutkan jenis-jenis transportasi darat. 

- Menceritakan kembali teks tentang jenis transportasi darat yang telah 

dibaca. 

- Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. 

- Memainkan alat musik tiup. 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, diskusi, penugasan 

 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar alat transportasi darat 

- Alat musik seruling  

- Lagu Garuda Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN 1 
SUBTEMA 

1 
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1. Guru meminta siswa untuk 

berdoa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru meminta 

siswa untuk menyebutkan ber-

bagai jenis alat transportasi. 

Langkah ini dilakukan sebagai 

brain storming. 

3. Siswa diminta menyebutkan ken-

daraan yang mereka temui di 

jalan. 

4. Siswa diminta untuk menuliskan 

nama alat transportasi yang 

terdapat di dalam Buku Siswa. 

5. Siswa diminta untuk menyebut-

kan 5 nama alat transportasi 

darat yang ada di daerah 

masing-masing pada lembar 

Buku Siswa yang sudah disedia-

kan. 

6. Masing-masing siswa diminta 

untuk membacakan 5 nama alat 

transportasi darat yang sudah 

ditulis pada Buku Siswa. 

7. Guru memberi penegasan pada 

hasil kerja siswa. 

  

AYO MENGAMATI 
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1. Guru bertanya kepada siswa, 

Siapa yang pernah naik mobil 

atau bus? 

2. Kemudian dilanjutkan dengan 

pertanyaan, nama pengendara 

mobil. 

3. Guru meminta beberapa siswa 

untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. 

4. Guru menegaskan jawaban 

pertanyaan tersebut. 

5. Guru meminta siswa  membaca 

teks bacaan pada Buku Siswa 

yang berjudul Sopir Bus. Beri 

kesempatan beberapa siswa 

untuk membaca di depan kelas. 

Usahakan jangan ditunjuk agar 

mereka secara sukarela maju di 

depan kelas untuk membaca. 

6. Setelah membaca teks, siswa 

diminta menjawab pertanyaan 

bacaan secara tertulis. 

7. Guru dan siswa mencocokkan 

jawaban siswa. 

8. Siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang 

belum diketahui. 

9. Guru memberi penegasan ter-

hadap isi teks. 

AYO MEMBACA 
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1. Siswa diminta untuk berkelom-

pok. Masing-masing kelompok 

terdiri atas 2 orang siswa. 

2. Siswa diminta untuk menga-

mati gambar yang ada di dalam 

Buku Siswa. 

3. Siswa saling bertanya dengan 

teman di kelompoknya nama 

gambar transportasi dalam 

Buku Siswa. 

4. Siswa menuliskan jawaban te-

man di dalam lembar yang ter-

sedia. 

5. Siswa melakukan hal tersebut 

secara bergantian. 

6. Siswa diminta menuliskan 3 

transportasi darat yang pernah 

dinaiki. 

7. Siswa bertanya kepada teman 

kelompoknya 3 transportasi da-

rat yang pernah dinaiki. 

8. Siswa diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil jawabannya. 

9. Siswa menuliskan pengalaman-

nya ketika menaiki salah satu 

transportasi darat tersebut. 

10. Guru memberi kesempatan ke-

pada siswa untuk bertanya. 

11. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan teman-

nya, setelah itu, guru memberi penguatan. 

AYO BERTANYA 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

 

 

 

 

 

1. Siswa diminta mencermati ope-

rasi hitung yang terdapat di 

dalam kotak. 

2. Siswa mencoba langkah operasi 

penjumlahan dan pengurangan. 

3. Siswa memahami cara penjum-

lahan dan pengurangan bilang-

an. 

AYO MENGHITUNG 
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4. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya. 

5. Guru memberi contoh lain untuk 

menjelaskan konsep penjumlah-

an dan pengurangan. 

6. Siswa diminta untuk mengerja-

kan tugas penjumlahan dan 

pengurangan yang terdapat di 

dalam Buku Siswa. 

7. Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan mengerja-

kan soal latihan. 

8. Siswa diminta untuk maju untuk 

mencocokan hasil pekerjaan me-

reka di bawah bimbingan guru. 

9. Guru memberi soal tambahan 

untuk mengetahui pemahaman 

siswa. 

 

 

 

 

 

1. Guru bertanya kepada siswa, 

siapa yang pernah melihat se-

ruling dan serunai? 

2. Siswa diminta menyebutkan cara 

memainkan seruling dan seru-

nai. 

3. Guru menegaskan jawaban 

siswa, bahwa seruling dan 

AYO BERMAIN MUSIK 
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serunai dimainkan dengan cara 

ditiup. 

4. Guru memberi contoh memain-

kan seruling atau serunai. 

5. Guru meminta siswa yang dapat 

memainkan seruling atau seru-

nai untuk memainkan sebuah la-

gu. 

6. Siswa belajar menyanyikan lagu 

Garuda Pancasila dengan seru-

ling atau serunai. 

7. Guru membimbing siswa belajar 

menyayikan lagu Garuda Panca-

sila dengan seruling. 

8. Setelah semua dapat memainkan seruling, siswa diminta maju untuk 

menyanyi lagu Garuda Pancasila. Guru dapat mengganti lagu tersebut 

dengan lagu faerah masing-masing yang sudah familier bagi siswa. 

9. Siswa diminta memberi penilaian terhadap temannya yang maju 

menyanyi dengan seruling. Penilaian dilakukan dengan cara me-

nuliskan nama siswa yang maju dan memberi tanda contreng (√) pada 

kolom kemampuan bermain seruling. 

10. Guru juga melakukan penilaian sehingga dapat digunakan untuk 

mencocokan hasil penilaian siswa. 

11. Guru memberi pujian terhadap kemampuan siswa dalam memainkan 

seruling dan menilai penampilan temannya. 
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompetensi 

yang dipelajari perlu mendapat 

remidial pada kompetensi ter-

sebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi pembe-

lajaran yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

 

  

AKU MAMPU 
 

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, Matematika, PKn, SBdP 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebutkan jenis-jenis transportasi darat. 

- Menceritakan kembali teks tentang jenis transportasi darat yang telah 

dibaca. 

- Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. 

- Memainkan alat musik tiup. 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, diskusi, penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar alat kerata api 

- Alat musik seruling  

- Lagu Hari Merdeka 

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN 2 
SUBTEMA 

1 
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1. Guru meminta siswa untuk ber-

doa menurut agama masing-ma-

sing sebelum pelajaran dimulai. 

Salah satu siswa memimpin doa. 

2. Sebagai apersepsi, guru memin-

ta siswa untuk menyebutkan 

berbagai jenis alat transportasi 

darat yang ada di sekitar me-

reka. Langkah ini dilakukan se-

bagai brain storming. 

3. Guru bertanya, siapa yang per-

nah melihat kereta api? 

4. Siswa yang tahu tentang kereta 

api diminta bercerita tentang 

kereta api. 

5. Guru memberi penegasan cerita 

siswa tadi, sambil menceritakan 

gambar kereta api dan masinis 

yang berada di Buku Siswa. 

6. Siswa membaca teks yang ber-

judul ”Kereta Wisata Kaliraga” 

7. Salah satu siswa diminta untuk 

maju di depan kelas membaca 

teks tersebut. 

8. Siswa diminta tanggapannya 

tentang isi teks tersebut (seperti 

bagaimana perasaanya jika me-

reka sebagai penumpang kereta 

tersebut. 

AYO MEMBACA 
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9. Beberapa siswa diminta untuk 

mengungkapkan ekspresinya ji-

ka mereka sebagai penumpang 

kereta tersebut. 

10. Siswa mengerjakan pertanyaan 

yang berkaitan dengan teks yang 

sudah dibaca. 

11. Guru berkeliling kelas dan mem-

beri bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan. 

12. Guru memandu siswa menco-

cokkan jawaban pertanyaan. 

Setiap siswa diberi kesempatan 

untuk membacakan hasil jawab-

annya. Guru hanya menegaskan 

jawaban yang benar atau mem-

betulkan jawaban yang masih 

salah. 

13. Siswa yang sudah pernah naik 

kereta api diminta untuk menu-

liskan pengalaman mereka. 

14. Siswa yang belum pernah naik 

kereta api diminta untuk men-

ceritakan kembali teks yang 

sudah dibaca. 

15. Siswa maju ke depan kelas men-

ceritakan hasil tulisannnya. 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Dst.     
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1. Guru mengajak siswa belajar 

operasi hitung dengan cerita. 

2. Siswa diminta memperhatikan 

cerita guru yang mengandung 

operasi hitung.  

3. Guru bercerita sambil meng-

gambar dan menuliskan angka 

yang akan dihitung. 

4. Guru membimbing siswa un-

tuk menghitung bersama con-

toh operasi hitung yang ditulis-

kan guru. 

5. Siswa diminta menuliskan ang-

ka untuk soal cerita yang ke-

dua. Guru membimbing siswa 

dalam menghitung. 

6. Guru memastikan bahwa siswa 

memahami cara melakukan 

operasi hitung. Jika siswa 

sudah paham, dilanjutkan 

pada latihan berikutnya. 

7. Siswa mengerjakan latihan 

operasi hitung pada Buku 

Siswa di buku tulis. Guru ber-

keliling membantu siswa yang 

kesulitan. 

8. Guru memberikan semangat 

agar siswa dapat menyelesai-

kan soal dengan baik. 

AYO MENGHITUNG 
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1. Guru memperlihatkan gambar 

seruling pada Buku Siswa. 

2. Guru mengajak siswa meng-

ambil dan memainkan seruling 

bersama. 

3. Guru memberikan contoh ber-

main seruling, siswa yang belum 

bisa diminta untuk mencoba dan 

terus mencoba. 

4. Guru meminta siswa memain-

kan lagu Hari Merdeka dengan 

seruling. Guru memotivasi siswa 

agar bersemangat memainkan 

lagi Hari Merdeka. 

5. Siswa yang pandai bermain 

seruling, diminta maju memain-

kan seruling di depan kelas. 

Guru meminta dengan gembira 

sehingga siswa rela hati maju ke 

depan kelas. 

6. Siswa lain yang ingin mencoba 

dipersilakan maju di depan kelas 

memperlihatkan kebolehannya. 

7. Siswa yang sudah mau maju 

diberi tepuk tangan sebagai 

reward. 

8. Siswa diminta memberi penilai-

an terhadap temannya yang maju menyanyi dengan seruling. 

Penilaian dilakukan dengan cara menuliskan nama siswa yang maju 

AYO BERMAIN MUSIK 
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dan memberi tanda contreng (√) pada kolom kemampuan bermain 

seruling. 

9. Guru juga melakukan penilaian sehingga dapat digunakan untuk 

mencocokan hasil penilaian siswa. 

10. Guru memberi pujian terhadap kemampuan siswa dalam memainkan 

seruling dan menilai penampilan temannya. 

 

 

 

 

 

1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompeten-

si yang dipelajari perlu menda-

pat remidial pada kompetensi 

tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

AKU MAMPU 
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Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

  

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPA, PKn, dan PJOK 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Mengidentifikasi moda transportasi dapat yang digerakkan dengan 

sapi. 

- Menceritakan kembali teks yang berkaitan dengan manfaat hewan. 

- Mendeskripsikan makna bulu pada lambang Burung Garuda 

Pancasila. 

- Mempraktekaan gerak berguling ke depan. 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Penugasan, diskusi 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar pedati 

- Lambang Burung Garuda Pancasila 

- Matras  

  

 

PEMBELAJARAN 3 
SUBTEMA 

1 
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1. Guru meminta siswa untuk ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru memin-

ta siswa untuk menyebutkan 

berbagai jenis alat transportasi. 

Langkah ini dilakukan sebagai 

brain storming. Siswa diminta 

mengamati gambar pada Buku 

Siswa. 

3. Siswa diminta menyebutkan 

komponen-komponen yang ter-

dapat di dalam gambar tersebut. 

4. Siswa diminta menyebutkan 

nama jenis moda transportasi 

yang terdapat dalam gambar 

tersebut. 

5. Siswa yang tahu tentang gambar 

tersebut diminta untuk mence-

ritakan gambar. 

6. Guru menegaskan keterangan/-

menambahkan penjelasan gam-

bar tersebut. 

7. Siswa membaca teks yang ber-

judul “Pedati” 

8. Beberapa siswa diminta untuk 

membacakan teks tersebut di 

AYO MEMBACA 
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depan kelas. Pada saat siswa 

membaca, guru membetulkan 

intonasi siswa pada saat mem-

baca teks. 

9. Guru memberi keterangan pen-

jelas/tambahan tentang teks 

berjudul “Pedati” tersebut. 

10. Siswa diberi kesempatan untu 

menanyakan hal-hal yang 

belum jelas mengenai teks 

berjudul “Pedati” tersebut. 

11. Siswa mengerjakan pertanyaan 

bacaan dalam teks berjudul 

“Pedati” pada lembar jawab 

yang disediakan. 

12. Guru memantau siswa yang 

sedang menjawab pertanyaan 

dan melakukan pendam-ping-

an jika ada siswa yang menga-

lami kesulitan. 

13. Guru dan siswa mengkoreksi 

hasil pekerjaan siswa. 

14. Siswa menuliskan manfaat sapi 

pada lembar jawab yang ters-

edia. 

15. Siswa menuliskan manfaat he-

wan yang berada di sekitar ling-

kungan mereka. 

16. Guru berkeliling kelas melaku-

kan bimbingan individual ter-

hadap siswa yang membutuh-

kan bantuan. 
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17. Beberapa siswa maju untuk 

menceritakan manfaat sapi 

yang sudah ditulis di Buku 

Siswa. 

18. Siswa yang lain menanggapi 

cerita temannya. 

19. Guru dan siswa menyimpulkan 

isi teks bacaan berjudul 

“Pedati” tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     
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No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

4.     

5.     

Dst.     

 

 

 

 

 

 

1. Siswa dan guru berada di la-

pangan untuk melakukan olah-

raga dengan menggunakan baju 

olahraga. 

2. Salah seorang siswa menjadi 

pemimpin untuk mengatur ba-

risan. 

3. Guru menjelaskan kegiatan 

olahraga yang akan dilakukan. 

4. Guru menjelaskan manfaat 

olahraga yang akan dilakukan. 

AYO BEROLAHRAGA 
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5. Di bawah bimbingan guru, sis-

wa melakukan beberapa gerak-

an pemanasan. 

6. Setelah selesai pemanasan, gu-

ru mencontohkan gerakan 

mengguling ke depan. Siswa di-

minta untuk mengamati gerak-

an yang dilakukan guru. 

7. Guru menjelaskan langkah-

langkah gerakan berguling ke 

depan secara detail disertai de-

ngan gerakan/contoh. 

8. Siswa diberi kesempatan untuk menayakan penjelasan guru yang 

belum jelas. 

9. Setiap siswa memperagakan gerakan berguling ke depan di bawah 

pengawasan guru. 

10. Siswa yang belum benar melakukan gerakan berguling ke depan 

diminta untuk mengulangi lagi sampai gerakannya benar. 

11. Setelah semua siswa dapat melakukan gerakan berguling ke depan, 

guru dan siswa melakukan gerakan pendinginan sebelum kegiatan 

olahraga berakhir. 

 

 

 

 

 

1. Siswa diminta untuk mengamati 

gambar Garuda pancasila yang 

terdapat di dalam Buku Siswa. 

AYO MENGAMATI 
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2. Siswa diminta untuk mengucap-

kan sila-sila dalam Pancasila 

sambil menunjukkan gambar 

yang melambangkan sila terse-

but. Beberapa orang siswa di-

minta maju ke depan dan siswa 

yang lain memperhatikan. 

3. Beberapa siswa diminta maju ke 

depan untuk menunjukkan un-

sur-unsur pada tubuh Burung 

Garuda Pancasila, seperti bulu 

leher, sayap, ekor, perisai yang 

berisi sila-sila dalam pancasila, 

dan tulisan Bhineka Tungkal 

Ika. 

4. Guru membimbing siswa untuk 

memaknai arti dari bulu leher, 

sayap, ekor, perisai yang berisi 

sila-sila dalam pancasila, dan 

tulisan Bhineka Tungkal Ika 

yang terdapat pada Burung 

Garuda Pancasila. 

5. Guru memberi informasi tentang 

arti sila-sila dalam Pancasila. 

6. Siswa diminta menyebutkan per-

buatan-perbuatan yang mencer-

minkan sila-sila dalam Panca-

sila. 

7. Siswa mengerjakan tugas yang 

terdapat di dalam Buku Siswa. 

8. Siswa lain diminta untuk me-

nanggapi jawaban pekerjaan te-
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mannya. 

9. Guru memberi bimbingan dalam 

presentasi siswa dengan cara 

menguatkan jawaban yang benar 

dan memberi bimbingan untuk 

meluruskan jawaban siswa yang 

belum benar. 
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah 

Bisa” atau “Perlu Bimbingan” 

dengan memberi tanda con-

treng (√). 

2. Siswa yang menyatakan 

“Sudah Bisa” terhadap komp-

etensi yang dipelajari perlu 

mendapat pengayaan pada 

kompetensi tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompe-

tensi yang dipelajari perlu 

mendapat remidial pada kom-

petensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk 

berdoa. 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/ komentar 

orang tua sebagai feedback. 

  

AKU MAMPU 
 

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPA, dan PKn 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebutkan manfaat kuda dalam kehidupan manusia 

- Mengenal moda transportasi dapat yang digerakkan dengan kuda 

- Menceritakan kembali isi teks bacaan. 

- Mengidentifikasi perbuatan yang sesuai dengan pengalaman sila-sila 

dalam Pancasila 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Penugasan, diskusi 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar alat transportasi yang menggunakan kuda. 

  

 

PEMBELAJARAN 4 
SUBTEMA 

1 
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1. Guru meminta siswa untuk 

berdoa menurut agama 

masing-masing sebelum pela-

jaran dimulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru me-

minta siswa untuk menyebut-

kan hewan yang dapat diman-

faatkan sebagai alat trans-

portasi. Langkah ini dilakukan 

sebagai brain storming. 

3. Siswa mengamati gambar yang 

terdapat di dalam Buku Siswa. 

4. Guru mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan de-

ngan gambar yang terdapat di 

dalam Buku Siswa. 

5. Beberapa siswa diminta untuk 

menjawab pertanyaan guru. 

6. Guru menjelaskan tujuan pem-

belajaran yang akan dilakukan. 

7. Siswa menceritakan gambar 

yang ada di dalam Buku Siswa 

pada lembar jawab yang sudah 

tersedia. 

8. Guru berkeliling kelas memberi 

bimbingan individual kepada 

siswa yang membutuhkan. 

9. Setelah semua selesai, siswa 

membacakan ceritanya di 

AYO MENGAMATI 
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depan kelas. 

10. Siswa mencatat informasi yang 

disampaikan siswa lain lewat 

ceritanya untuk me nambah 

informasi yang belum ditulis 

dalam cerita sendiri. Kegiatan 

ini dilakukan untuk 

memperoleh detail dari gambar 

yang diceritakan. 

 

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     
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No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

4.     

5.     

Dst.     

 

 

 

 

 

1. Siswa membaca teks yang ber-

judul “Manfaat Kuda” yang ter-

dapat di dalam Buku Siswa. 

2. Salah seorang siswa membaca-

kan teks tersebut di depan ke-

las, siswa yang lain menyimak. 

3. Siswa menanyakan hal-hal 

yang belum jelas dari teks ter-

sebut. 

4. Siswa yang lain diminta untuk 

menjelaskan pertanyaan siswa 

yang tentang hal-hal yang be-

lum jelas. 

AYO MEMBACA 
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5. Guru memberi penguatan/ 

penjelasan terhadap pertanya-

an siswa yang belum jelas. 

6. Guru menjelaskan isi kan-

dungan teks yang berjudul 

“Manfaat Kuda” yang terdapat 

di dalam Buku Siswa. 

7. Siswa menjawab pertanyaan 

teks yang berjudul “Manfaat 

Kuda” pada lembar yang dise-

diakan. 

8. Guru berkeliling membantu 

siswa yang mendalami kesulit-

an. 

9. Siswa saling menukarkan pe-

kerjaan untuk dikoreksi ber-

sama. 

10. Guru dan siswa menyim-

pulkan jawaban yang tepat. 

11. Siswa yang masih menjawab 

dengan tidak tepat, diminta 

memperbaiki pekerjaannya. 
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1. Guru bertanya kepada siswa, 

siapa yang pernah naik kuda, 

bendi, dokar, atau andong. 

2. Siswa yang memiliki pengalam-

an naik kuda, bendi, dokar, 

atau andong diminta membagi 

cerita kepada teman lain. 

3. Setelah mendengarkan cerita 

teman, siswa menanggapi cerita 

tersebut. 

4. Guru meminta siswa lain untuk 

menceritakan pengalamannya 

naik kuda, bendi, dokar, atau 

andong. 

5. Setelah semua siswa menceritakan secara lisan, guru meminta siswa 

menuliskan cerita mereka pada lembar yang sudah disediakan. 

6. Guru berkeliling memeriksa pekerjaan siswa dan membantu siswa 

yang sekiranya membutuhkan bantuan. 

7. Siswa yang sudah selesai menuliskan ceritanya, diminta membacakan 

hasil tulisan di depan kelas. 

8. Guru dan siswa memberi tepuk tangan sebagai reward atas keberani-

an siswa yang maju ke depan kelas. 

AYO BERCERITA 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     
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1. Guru bertanya kepada siswa 

tentang sila-sila Pancasila. Apa-

kah siswa sudah hafal atau 

belum. 

2. Guru menunjuk siswa untuk 

menyebutkan sila-sila Pancasila 

secara bergantian dari sila per-

tama sampai kelima. 

3. Guru dan siswa melakukan hal 

tersebut secara berulang. Hal ini 

untuk membantu siswa yang 

belum hafal Pancasila. 

4. Jika siswa sudah hafal, guru 

meminta salah satu siswa untuk 

mengucapkan Pancasila tanpa 

teks di depan kelas. 

5. Usahakan  siswa tidak dipaksa 

maju, beri rangsangan agar 

siswa suka maju untuk menam-

pilkan kebolehan mereka. 

6. Siswa yang belum mendapat 

giliran maju ke depan memberi 

penilaian terhadap teman yang 

maju dengan cara mencontreng 

(√) pada kolom Kriteria Penilaian 

sesuai dengan kemampuan siswa. 

7. Guru juga melakukan penilaian 

siswa yang maju untuk menco-

cokan objektivitas penilaian 

siswa. 

AYO MEMBACA 
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi terse-

but. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu Bimbingan” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat remidial pada kompetensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

  

AKU MAMPU 
 

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, dan SBdP 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Mengenal alat transportasi darat yang berada di sekitar. 

- Menceritakan jenis alat ttransportasi yang berada di sekitar. 

- Mendiskusikan alat transportasi dalam kelompok. 

- Melakukan operasi hitung penambahan dan pengurangan. 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Penugasan, diskusi 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar alat transportasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN 5 
SUBTEMA 

1 
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1. Guru meminta siswa untuk ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru me-

minta siswa untuk menye-

butkan berbagai jenis alat 

transportasi darat yang ada di 

daerah sekitar mereka. Langkah 

ini dilakukan sebagai brain 

storming. 

3. Beberapa siswa diminta untuk 

menyebutkan alat transportasi 

daerat yang dapat dijumpai di 

daerah mereka. 

4. Siswa mengamati 4 gambar 

yang terdapat di dalam Buku 

Siswa. 

5. Siswa menceritakan masing-

masing gambar disertai dengan 

pemahaman dan pengalaman 

mereka tentang gambar terse-

but pada lembar yang sudah 

disediakan. 

6. Guru membimbing siswa secara 

individual yang mengalami ke-

sulitan. 

7. Setiap siswa diberi kesempatan 

AYO BERCERITA 
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untuk membacakan hasil ceri-

tanya di depan kelas. 

8. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya kepada siswa yang 

bercerita di depan kelas. 

9. Guru memberi penguatan ter-

hadap cara bercerita siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     
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No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

4.     

5.     

Dst.     

 

 

 

 

 

 

1. Guru mengingatkan siswa pada 

operasi penjumlahan dan 

pengurangan. 

2. Guru memberi beberapa contoh 

soal penjumlahan dan pengu-

rangan di papan tulis. 

3. Beberapa siswa diminta maju 

untuk mengerjakan soal terse-

but. 

4. Guru dan siswa membahas 

jawaban siswa. 

 

AYO MENGHITUNG 
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5. Setelah semua siswa paham konsep penjumlahan dan pengurangan, 

siswa mengerjakan soal yang terdapat di dalam Buku Siswa. 

6. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan mengerjakan soal 

latihan. 

7. Siswa diminta untuk maju untuk mencocokan hasil pekerjaan mereka 

di bawah bimbingan guru. 

8. Guru memberi soal tambahan untuk mengetahui pemahaman siswa. 

 

 

 

 

 

1. Guru meminta siswa untuk 

berkelompok. Setiap kelompok 

terdiri atas 3 orang siswa. 

2. Guru menegaskan manfaat 

hewan dalam kehidupan ma-

nusia.  

3. Dalam kelompok, siswa men-

diskusikan cara merawat he-

wan yang disukai. 

4. Setiap kelompok menuliskan 

cara merawat hewan kesa-

yangan di rumah. 

5. Setiap kelompok mempresen-

tasikan hasil kerja kelompok 

mereka di depan kelas. 

6. Kelompok yang tidak presentasi diminta untuk menanggapi kelompok 

yang presentasi. 

7. Guru memberi penguatan terhadap hasil diskusi kelompok yang 

dipresentasikan. 

 

AYO BERDISKUSI 
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EVALUASI  

1. Siswa menyiapkan alat tulis 

untuk kegiatan evaluasi. 

2. Siswa menjawab pertanyaan 

yang ada di dalam Buku Siswa 

secara mandiri. 

3. Jawaban ditulis pada lembar 

yang disediakan. 

4. Guru mengkondisikan kelas 

agar siswa dapat mengerjakan 

evaluasi dengan tenang. 

5. Sesekali guru menanyakan ada-

kah soal evaluasi yang tidak 

jelas. 

6. Setelah selesai, guru dan siswa 

mencocokan hasil jawaban 

siswa. 

7. Guru mengaperiasi hasil kerja 

siswa dengan memuji mereka. 
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat penga-

yaan pada kompetensi tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompetensi 

yang dipelajari perlu mendapat 

remidial pada kompetensi ter-

sebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi pembe-

lajaran yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, 

guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengomunikasikan kom-

petensi yang sudah dipelajari di seko-

lah dengan orang tua. Guru mengum-

pulkan jawaban/komentar orang tua 

sebagai feedback. 

AYO BELAJAR DI RUMAH                          

AKU MAMPU 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPA, dan PKn 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Mengenal alat manfaat hewan yang berada di sekitar. 

- Mengenal makanan yang berasal dari hewan yang berada di sekitar 

- Menceritakan manfaat hewan yang berada di sekitar. 

- Memahami sila-sila dalam Pancasila. 

 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Penugasan, diskusi 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar makanan yang berasal dari hewan. 

 

 

  

 

PEMBELAJARAN 6 
SUBTEMA 

1 
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1. Guru meminta siswa untuk ber-

doa menurut agama masing-ma-

sing sebelum pelajaran dimulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru me-

minta siswa untuk menyebutkan 

berbagai makanan yang berasal 

dari daging hewan di sekitar 

mereka. Langkah ini dilakukan 

sebagai brain storming. 

3. Siswa membaca teks yang berju-

dul Manfaat Hewan dalam Buku 

Siswa. Salah seorang siswa di-

minta untuk membaca nyaring 

teks tersebut. 

4. Guru mengarahkan atau mem-

betulkan bacaan siswa, teruta-

ma berkaitan dengan lafal dan 

intonasi. 

5. Guru memberi kesempatan ke-

pada siswa untuk bertanya ten-

tang hal-hal yang belum jelas 

berkaitan dengan teks yang di-

baca. 

6. Siswa lain diberi kesempatan 

untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan. 

7. Guru memberi penguatan jawab-

an permasalahan yang dikemu-

kakan oleh siswa. 

AYO MEMBACA 
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8. Siswa menjawab pertanyaan teks 

yang terdapat di dalam Buku 

Siswa pada lembar jawab yang 

tersedia. 

9. Guru dan siswa mencocokkan 

hasil jawaban siswa. 

10. Guru memberi penguatan ten-

tang manfaat hewan bagi kehi-

dupan manusia. 

11. Siswa yang menjawab benar se-

mua pertanyaan, diminta melan-

jutkan pada kegiatan mencerita-

kan kembali isi teks pada lembar 

yang tersedia. 

12. Siswa yang masih memerlukan 

perbaikan pada kegiatan terda-

hulu, diminta memperbaiki ter-

lebih dahulu dengan bimbingan 

guru. Setelah selesai barulah 

melangkah pada kegiatan men-

ceritakan kembali isi cerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buku Guru   Subtema 1: Transportasi Darat 

96   Tematik Autis Kelas XI SMALB 

Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-

80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-

60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

Dst.     
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EVALUASI  

1. Siswa menyiapkan alat tulis 

untuk kegiatan evaluasi. 

2. Siswa menjawab pertanyaan 

yang ada di dalam Buku Siswa 

secara mandiri. 

3. Jawaban ditulis pada lembar 

yang disediakan. 

4. Guru mengkondisikan kelas 

agar siswa dapat mengerjakan 

evaluasi dengan tenang. 

5. Sesekali guru menanyakan ada-

kah soal evaluasi yang tidak 

jelas. 

6. Setelah selesai, guru dan siswa 

mencocokan hasil jawaban 

siswa. 

7. Guru mengaperiasi hasil kerja 

siswa dengan memuji mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buku Guru   Subtema 1: Transportasi Darat 

98   Tematik Autis Kelas XI SMALB 

 

 

 

1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi terse-

but. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompe-

tensi yang dipelajari perlu men-

dapat remidial pada kompetensi 

tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

 

AYO BELAJAR DI RUMAH 
 

AKU MAMPU 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPS, IPA, SBdP, dan PJOK 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Menyebutkan berbagai jenis 

transportasi air. 

2. Menyebutkan aktivitas moda 

transportasi air. 

3. Menyebutkan sila-sila dalam 

pancasila. 

4. Menyebutkan manfaat 

tumbuhan dalam kehidupan 

manusia 

5. Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan asli. 

6. Melempar dan menangkap bola 

basket. 

7. Menyanyikan lagu nusantara 

  

SUBTEMA 2 

TRANSPORTASI AIR 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, Matematika, PKn, SBdP 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebutkan jenis-jenis transportasi air. 

- Menceritakan kembali teks yang berhubungan dengan transportasi 

air. 

- Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. 

- Menyanyikan lagu nusantara. 

 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar alat transportasi air. 

- Lagu Nenek Moyangku 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN 1 
SUBTEMA 

2 
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1. Guru meminta siswa untuk  ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru memin-

ta siswa untuk mengamati 

gambar peta Indonesia. 

3. Siswa diminta menanyakan ber-

bagai hal yang berkaitan dengan 

gambar tersebut dan diminta 

menyebutkan di mana pulau 

yang dia tinggali. 

4. Guru menjelaskan tujuan dan 

kompetensi dasar yang akan 

dipelajari kepada siswa. 

5. Guru menjelaskan bahwa setiap 

pulau memiliki jarak yang 

sangat jauh. Untuk menuju ke 

satu pulau dengan pulau lain 

bisa menggunakan transportasi 

air. 

6. Guru menanyakan siapa yang 

pernah naik transportasi air ke-

pada siswa. 

7. Siswa diminta menyebutkan ber-

bagai jenis transportasi air yang 

yang terdapat pada Buku Siswa. 

AYO MENGAMATI 
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1. Siswa diminta melihat buku 

siswa, dan diminta memberi 

label nama-nama transportasi 

air pada buku siswa. 

2. Guru mengarahkan siswa pada 

fungsi transportasi air. 

3. Siswa diminta menyebutkan se-

cara lisan berbagai macam 

fungsi transportasi air. 

4. Guru meluruskan berbagai 

macam fungsi transportasi air, 

dan meminta siswa membaca 

teks berjudul “Angkutan Sungai, 

Danau dan Penyeberangan” di 

Buku Siswa. 

5. Siswa diminta membaca dalam 

hati terlebih dahulu, guru me-

minta siswa menanyakan hal-hal 

yang sulit dalam bacaan. 

6. Guru menjawab berbagai perta-

nyaan siswa yang berkaitan 

dengan isi teks. 

7. Siswa diminta mengerjakan soal 

latihan yang terdapat dalam bu-

ku siswa pada lembar yang di-

sediakan. 

AYO MEMBACA 
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8. Guru berkeliling melihat peker-

jaan siswa dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. 

9. Setelah selesai, siswa secara ber-

gantian menyebutkan jawaban 

masing-masing. Siswa lain me-

nanggapi. Guru meluruskan ja-

waban siswa yang masih belum 

tepat dengan sabar dan terus 

memberi semangat. 

10. Guru menanyakan kepada siswa, 

siapa yang pernah naik kapal 

atau perahu.  

11. Siswa yang pernah naik kapal 

diminta menceritakan pengalam-

an mereka naik kapal. Sedang-

kan, siswa lain mendengarkan 

dengan saksama. 

12. Guru memutar film tentang sua-

sana dan aktivitas dalam kapal. 

Siswa memperhatikan dengan 

saksama. 

13. Siswa diminta menuliskan pe-

ngalaman mereka naik kapal 

dalam lembar yang disediakan. 

Bagi siswa yang belum pernah 

naik, diminta menuliskan ima-

jinasi jika mereka naik kapal 

berdasarkan film yang mereka 

lihat. 

14. Setelah selesai menuliskan ce-

rita, siswa diminta membaca-
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kan di depan kelas. Mintalah 

siswa maju dengan rela hati. 

Berilah semangat agar mereka 

mau membacakan hasil tulis-

annya tanpa dipaksa. 

15. Berikan tepuk tangan sebagai 

apresiasi bagi siswa yang mau 

membacakan di depan. Dan 

tanggapilah dengan baik. 

16. Guru menjelaskan bahwa Indo-

nesia memiliki banyak pulau 

dan menunjukkan kebanggaan-

nya menjadi rakyat Indonesia. 

17. Siswa diminta menyebutkan 3 nama laut atau samudra yang di-

ketahui pada lembar yang tersedia. 

18. Setelah selesai, siswa diminta membacakan hasil pekerjaannya dan 

siswa lain menanggapi. Guru meluruskan jawaban siswa jika masih 

belum tepat. 

 

Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     
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No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

2.     

3.     

4.     

5.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Dst.     

 

 

 

 

 

 

1. Guru menceritakan kapal feri 

dengan jumlah penumpang. 

AYO MENGHITUNG 
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2. Siswa diminta memperhatikan, 

dan menjawab jumlah penum-

pang dalam cerita guru. 

3. Guru membimbing siswa meng-

hitung jumlah penumpang 

dalam cerita guru. 

4. Siswa diminta menuliskan ja-

waban pada lembar yang ter-

sedia. 

5. Guru memberi contoh soal pen-

jumlahan dan pengurangan.  

6. Siswa diminta menanyakan hal-

hal yang belum jelas. 

7. Siswa mengerjakan latihan 

dalam buku siswa dan guru 

berkeliling membimbing siswa 

satu persatu dan membantu 

jika ada yang kesulitan. 

8. Siswa diminta menuliskan hasil perhitungan di papan tulis. Siswa 

lain diminta menanggapi pekerjaan temannya. 

9. Guru meluruskan jawaban yang masih belum tepat.  

10. Siswa dan guru memberi tepuk tangan untuk mereka semua yang 

sudah mengerjakan soal dengan semangat. 
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1. Guru bertanya apakah siswa per-

nah mendengar lagu berjudul 

Nenek Moyangku Seorang Pelaut. 

2. Guru memutar lagu tersebut 

sambil menyanyikan dengan gem-

bira. Guru meminta siswa ikut ber-

nyanyi sambil bertepuk tangan. 

3. Guru mengajak mereka menya-

nyikan lagu “Nenek Moyangku 

Seorang Pelaut”. 

4. Guru meminta beberapa siswa 

untuk menyanyikan di depan 

kelas. Guru sebaiknya memberi-

kan stimulus yang membuat 

siswa maju tanpa dipaksa. 

5. Satu per satu siswa maju ke 

depan menyanyikan lau tersebut. 

6. Siswa yang lain diminta memberi 

penilaian terhadap temannya 

yang maju menyanyi. Penilaian 

dilakukan dengan cara me-

nuliskan nama siswa yang maju 

dan memberi tanda contreng (√) 

pada kolom kemampuan bermain 

seruling. 

 

7. Guru juga melakukan penilaian sehingga dapat digunakan untuk 

mencocokan hasil penilaian siswa. 

AYO MENYANYI 
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8. Guru memberi pujian terhadap kemampuan siswa dalam menyanyi 

dan menilai penampilan temannya. 

9. Setelah kegiatan selesai, guru dan siswa bertepuk tangan sebagai 

reward atas kegaitan yang sukses. 

 

 

 

1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompetensi yang dipelajari perlu mendapat 

remidial pada kompetensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

AYO BELAJAR DI RUMAH  

AKU MAMPU 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, dan SBdP 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebutkan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. 

- Menceritakan kembali teks yang sudah dibaca. 

- Melakukan operasi penghitungan penjumlahan dan pengurangan 

bilangan asli. 

- Menyanyikan lagu daerah. 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar peta kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit 

- Lagu Kicir-Kicir 

  

 

PEMBELAJARAN 2 
SUBTEMA 

2 
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1. Guru meminta siswa untuk  

berdoa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru men-

ceritakan bahwa Indonesia ada-

lah negara maritim. 

3. Siswa diminta menanyakan ber-

bagai hal yang berkaitan 

dengan cerita tersebut. 

4. Guru menjelaskan tujuan dan 

kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

5. Siswa diminta membaca teks 

berjudul “Indonesia sebagai 

Negara Maritim” secara bergan-

tian. 

6. Guru membenarkan lafal yang 

masih belum sesuai. 

7. Siswa diminta menanyakan hal-

hal yang belum dipahami dalam 

teks tersebut. 

8. Jika sudah paham, maka siswa 

diminta untuk mengerjakan 

soal-soal yang menyertai teks 

berjudul “Indonesia sebagai 

Negara Maritim” secara 

kelompok. 

AYO MEMBACA 
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9. Perwakilan siswa membacakan 

pekerjaannya di depan kelas. 

siswa lain menanggapi.  

10. Guru meluruskan jawaban yang 

masih belum benar. Guru dan 

siswa bertepuk tangan sebagai 

apresiasi atas pekerjaan mereka 

yang hebat. 

11. Jika jawaban siswa sudah 

tepat, kegiatan dilanjutkan men-

ceritakan kembali isi teks “Indo-

nesia sebagai Negara Maritim”. 

12. Guru berkeliling membantu 

siswa yang mengalami kesulitan 

secara individu. 

13. Siswa yang telah menyelesaikan 

cerita, diminta membacakan 

hasil tulisannya. Siswa lain di-

minta memperhatikan. 

14. Jika semua siswa sudah selesai 

menceritakan kembali isi teks, 

guru dapat meminta siswa un-

tuk membacakan hasil tulisan 

di depan kelas. Kegiatan ini un-

tuk membantu siswa percaya 

diri. 

15. Selalu berikan tepuk tangan 

sebagai reward bagi yang berani 

tampil. 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menyampaikan kebang-

gaannya terhadap negara Indo-

nesia bahwa negara Indonesia 

adalah negara maritim yang 

hebat. 

AYO BERTANYA 
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2. Guru memberi contoh sebuah 

pertanyaan menggunakan kata 

tanya apa. 

3. Siswa diminta menjawab perta-

nyaan tersebut. 

4. Guru memancing siswa untuk 

membuat pertanyaan dengan 

beberapa kata tanya yang me-

reka ketahui. 

5. Siswa lain diminta menjawab 

pertanyaan teman mereka. 

6. Guru membagi siswa dalam ke-

lompok, siswa diminta mem-

buat pertanyaan. 

7. Guru berkeliling membantu ke-

lompok yang mengalami kesu-

litan. 

8. Siswa saling menukar pertanyaan untuk dijawab pada lembar yang 

telah disediakan di buku siswa. 

9. Siswa diminta membacakan hasil diskusi berupa pertanyaan seka-

ligus jawaban yang dibuat, dan siswa lain menanggapi. 

10. Guru dan siswa tepuk tangan memberikan apresiasi atas keberanian 

siswa yang presentasi. 

 

 

 

 

 

1. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok, satu ke-

lompok terdiri dari 3 orang. 

2. Siswa diminta mendiskusikan 

AYO BERDISKUSI 
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beberapa pertanyaan pada 

buku siswa. 

3. Guru berkeliling membantu 

kelompok yang mengalami ke-

sulitan. 

4. Siswa dipandu untuk berani 

bertanya di saat mereka meng-

alami kesulitan menjawab. 

5. setelah selesai berdiskusi, se-

tiap kelompok diminta presen-

tasi. Kelompok lain me-

nanggapi. 

6. Guru mengarahkan cara pre-

sentasi dan cara menanggapi 

dengan kalimat yang benar 

dan santun. 

7. Guru juga meluruskan jawaban yang masih belum sesuai dengan 

pertanyaan. 

8. Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi mereka. 

9. Guru dan siswa bertepuk tangan dengan gembira sebagai apresiasi 

pekerjaan mereka yang hebat. 

10. Guru dan siswa bernyanyi bersama sebagai rasa suka cita. 

 

 

 

 

 

1. Guru menceritakan bahwa se-

tiap pulau besar di Indonesia 

juga memiliki pulau-pulau 

kecil.  

AYO MENGHITUNG 
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2. Kemudian guru mengajak 

siswa untuk menjumlahkan 

beberapa pulau kecil tersebut. 

Guru menuliskan nama pulau 

dan jumlah pulau kecil yang 

dijumlahkan di papan tulis. 

Siswa diminta memperhatikan 

dan mengikuti kegiatan ter-

sebut dengan baik. 

3. Siswa diminta mencoba mela-

kukan operasi hitung seperti 

yang dicontohkan guru. Guru 

berkeliling membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. 

4. Jika siswa sudah mulai paham, 

siswa diminta mengerjakan 

soal latihan dalam Buku Sis-

wa. 

5. Setelah selesai, secara bergan-

tian siswa mengerjakan di de-

pan kelas. Guru meminta sis-

wa lain menanggapi hasil pe-

kerjaan teman yang maju. 

Bersama-sama dengan siswa, 

guru menyimpulkan kegiatan. 
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1. Guru menjelaskan Indonesia 

memiliki banyak pulau dengan 

kebudayaan beragam, dan lagu 

daerah yang beragam pula. 

2. Guru menyanyikan sebuah lagu 

daerah dari Jakarta, Kicir-Kicir. 

Kemudian melanjutkan 

memainkan seruling untuk lagu 

tersebut. Guru dapat mengganti 

lagu tersebut dengan lag daerah 

setempat. 

3. Siswa diminta mengeluarkan 

seruling dan memainkan lagu 

Kicir-Kicir. 

4. Siswa yang belum mahir 

dibantu guru. Guru juga bisa 

meminta bantuan siswa yang 

sudah mahir untuk membantu 

temannya yang belum mahir. 

5. Setelah itu, guru dan siswa 

menyanyikan lagu tersebut 

bersama-sama. 

6. Siswa yang sudah hafal lagu Kicir-Kicir diminta maju ke depan untuk 

menyanyi. 

7. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian hingga seluruh siswa 

menyanyi. 

8. Siswa yang belum mendapat giliran maju diminta menilai temannya 

pada kolom yang tersedia.  

9. Guru juga melakukan penilaian untuk mengetahui objektivitas 

penilaian siswa. 

AYO MENYANYI 
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi 

tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompeten-

si yang dipelajari perlu menda-

pat remidial pada kompetensi 

tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

 

AKU MAMPU 
 

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Melakukan gerakan melempar dan menangkap bola basket. 

2. Mengidentifikasi manfaat pohon jati bagi manusia. 

3. Menceritkan kembali isi teks yang dibaca. 

4. Menyebutkan tindakan yang sesuai dengan pengalaman sila pertama, 

kedua, dan ketiga Pancasila. 

 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar cara melempar dan menangkap bola basket. 

- Gambar produk/manfaat kayu jati.  

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN 3 
SUBTEMA 

2 
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1. Guru meminta siswa untuk  ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru bercerita 

tentang kegemarannya bermain 

bola basket. 

3. Guru bertanya kepada siswa, 

apakah mereka suka bermain 

bola basket. 

4. Guru menjelaskan bagian-bagian 

tubuh yang bergerak saat 

melempar bola. 

5. Guru menjelaskan tujuan dan 

kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

6. Di bawah bimbingan guru siswa 

melakukan senam pemanasan. 

7. Siswa dibagi dalam kelompok, 

satu kelompok 2 orang. Mereka 

diminta berhadapan dan melaku-

kan praktik melempar dan me-

nangkap bola. 

8. Kegiatan tersebut dilakukan 

sampai siswa mahir. 

 

 

 

 

AYO BEROLAHRAGA 
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Penilaian Melempar dan Menangkap Bola Basket 

No Nama 

Melempar Menangkap 

Tepat 
Sasaran 

Belum 
tepat 

Sasaran 

Menangkap 
dengan 
Benar 

Masih 
perlu 

Bimbingan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

dst      

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru meminta siswa mengamati 

dua gambar perahu pada buku 

siswa. 

2. Siswa bertanya berbagai macam 

hal berkaitan dengan gambar 

tersebut dan guru memancing 

agar siswa pertanyaan siswa 

sesuai dengan kegiatan yang 

dituju. 

AYO MENGAMATI 
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3. Siswa diminta menceritakan 

gambar pada buku siswa di 

lembar yang disediakan. 

4. Setelah selesai, secara berganti-

an, siswa membacakan hasil 

tulisannya di depan kelas.  

5. Setiap siswa yang maju diapre-

siasi dengan tepuk tangan dan 

pujian bahwa mereka hebat. 

6. Guru dan siswa menyimpulkan 

kegiatan mereka. 

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Detial, Alur 

Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Detial, Alur 

Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Detial, Alur 

Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     
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No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Detial, Alur 

Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Detial, Alur 

Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Detial, Alur 

Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

4.     

5.     

Dst.     

 

 

 

 

 

1. Guru mengingatkan manfaat 

kayu jati pada kegiatan sebelum-

nya dan menjelaskan kembali 

manfaat kayu jati pada kehidup-

an manusia. 

2. Siswa diminta membaca teks 

berjudul “Manfaat Pohon Jati” 

pada buku siswa secara bergan-

tian dengan suara keras. 

3. Guru memperbaiki lafal yang 

masih belum tepat. 

AYO MEMBACA 
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4. Siswa diminta menanyakan hal-

hal berkaitan isi teks yang 

belum jelas. 

5. Jika sudah jelas, siswa diminta 

menjawab pertanyaan bacaan. 

6. Guru berkeliling membantu 

siswa yang kesulitan dan terus 

memberi semangat. 

7. Setelah itu, siswa diminta mem-

bacakan hasil pekerjaan mereka 

dan siswa lain menanggapi. 

8. Guru mengarahkan kepada 

jawaban yang benar. 

9. Jika siswa masih kesulitan, 

guru kembali mengulang men-

jelaskan dengan sabar. 

10. Siswa diminta memperbaiki ja-

waban yang masih belum tepat. 

11. Guru boleh meminta bantuan 

siswa lain yang sudah paham 

untuk membantu siswa yang 

belum paham. 

12. Siswa dan guru bertepuk 

tangan sambil bernyanyi, tanda 

semua kegiatan sudah selesai 

dan gembira. 
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1. Guru memberi pengarahan ber-

kaitan dengan kegiatan mencari 

informasi tentang keragaman tum-

buhan. 

2. Siswa diminta ke perpustakaan 

sekolah untuk menemukan infor-

masi tentang keragaman dan 

manfaat tumbuhan. 

3. Guru membimbing siswa dalam 

menemukan buku yang tepat dan 

menemukan informasi tepat. 

4. Jika sudah menemukan, siswa 

diminta menuliskan hasil temuan 

di lembar buku siswa yang sudah 

disiapkan. 

5. Guru berkeliling membantu siswa 

yang masih mengalami kesulitan. 

6. Siswa dipancing untuk aktif 

bertanya jika belum bisa mene-

mukan informasi berkaitan 

dengan kegiatan yang sedang 

dilakukan. Guru terus memberi 

semangat. 

 

 

 

 

 

 

AYO MENCARI INFORMASI 
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Rubrik Penilaian Tugas Mengumpulkan Informasi 

No. Nama Kelompok 

Informasi 

Lengkap, 

Terdapat 

Pemecahan 

Masalah, 

Sikap 

Kelompok 

terhadap 

masalah 

Lingkungan 

(Skor 80-

100) 

Informasi 

tidak 

Lengkap, 

Terdapat 

Pemecahan 

Masalah, 

Sikap 

Kelompok 

terhadap 

masalah 

Lingkungan 

(Skor 60-80) 

Informasi 

tidak 

Lengkap, 

Tidak 

Terdapat 

Pemecahan 

Masalah, 

Sikap 

Kelompok 

terhadap 

masalah 

Lingkungan 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

dst.     
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1. Guru mengingatkan kembali 

tentang sila-sila Pancasila. Guru 

menjelaskan bahwa semua sila 

dalam Pancasila diwujudkan 

dalam perbuatan. 

2. Guru memberi contoh perbuatan 

sehari-hari yang mencerminkan 

Pancasila. Misalnya, sebagai 

umat beragama siswa wajib 

menyembah satu Tuhan YME 

(mencerminkan sila pertama). 

3. Guru melakukan tanya jawab 

berkaitan dengan penerapan 

Pancasila dalam perbuatan 

sehari-hari. 

4. Siswa dipersilakan menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami 

tentang contoh-contoh perbuatan 

yang sesuai Pancasila. 

5. Jika siswa sudah paham maksud 

tujuan pembelajaran, guru 

meminta siswa menyebutkan sila 

yang sesuai dengan perbuatan 

yang tertulis dalam kotak latihan 

Buku Siswa. 

AYO MELAKUKAN 
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6. Siswa membacakan hasil latihan 

dan siswa lain menanggapi. Guru 

memberi penguatan. 

7. Kegiatan dilanjutkan dengan 

menyebutkan 3 perbuatan yang 

sesuai dengan sila pertama, 

kedua, dan ketiga. 

8. Guru berkeliling membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. 

9. Siswa diminta membacakan hasil 

kerja di depan kelas dan siswa 

lain menanggapi.  

10. Siswa dan guru menyanyikan 

lagu Garuda Pancasila dengan 

semangat di akhir pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi terse-

but. 

AKU MAMPU 
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3. Siswa yang menyatakan “Perlu Bimbingan” terhadap kompetensi 

yang dipelajari perlu mendapat remidial pada kompetensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk 

berdoa. 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasi-

kan kompetensi yang sudah di-

pelajari di sekolah dengan orang 

tua. Guru mengumpulkan jawab-

an/komentar orang tua sebagai 

feedback. 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPA, dan PKn 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebutkan manfaat hutan mangrove bagi kehidupan manusia. 

- Mennceritaka kembali isi teks yang suah dibaca. 

- Menyebutkan perbuatan yang sesuai engan pengalaman sila keempat 

dan kelima Pancasila. 

 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar hutan mangrove.  

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN 4 
SUBTEMA 

2 
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1. Guru meminta siswa untuk 

membaca teks berjudul “Manfaat 

Hutan Mangrove bagi Kehidupan 

Manusia”. 

2. Siswa membaca secara berganti-

an, guru mengoreksi lafal dan 

jeda yang belum tepat. 

3. Guru meminta siswa mencerita-

kan secara lisan tentang isi teks 

yang dibaca. 

4. Siswa lain mendengarkan de-

ngan saksama cerita temannya 

dan diberi kesempatan meleng-

kapi cerita yang kurang. 

5. Guru dan siswa menyimpulkan 

isi teks berjudul “Manfaat Hutan 

Mangrove bagi Kehidupan Ma-

nusia”. 

6. Setelah siswa memahami isi teks, 

guru meminta siswa menjawab 

pertanyaan bacaan. 

7. Guru berkeliling untuk mengo-

reksi pekerjaan siswa dan mem-

bantu jika ada siswa yang kesu-

litan. 

8. Jika sudah selesai, siswa diminta 

menuliskan jawaban di papan 

tulis. 

AYO MEMBACA 
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9. Siswa lain diminta menanggapi 

jawaban temannya. 

10. Guru meluruskan jawaban 

yang masih kurang tepat dan 

memberi penegasan untuk ja-

waban yang sudah benar. 
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1. Guru mengulangi penjelasan 

tentang manfaat hutan mang-

rove agar siswa teringat kembali. 

2. Siswa diminta bertanya berkait-

an dengan hal-hal yang mereka 

ingin ketahui lebih dalam. 

3. Jika sudah tidak ada yang ber-

tanya, siswa diminta mencerita-

kan dengan kalimat sendiri teks 

berjudul “Manfaat Hutan Mang-

rove bagi Kehidupan Manusia” 

dalam lembar yang telah di-

sediakan. 

4. Setelah selesai, siswa diminta 

kesediaannya untuk membaca-

kan hasil tulisannya di depan 

kelas. 

5. Siswa lain diminta untuk men-

dengarkan dengan saksama. 

6. Seluruh siswa diusahakan mau 

membacakan hasil tulisan. Hal 

ini untuk memupuk rasa per-

caya diri mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

AYO BERCERITA 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Dst.     
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1. Guru mengingatkan pelajaran 

tentang sila-sila pancasila sebe-

lumnya. 

2. Guru memberikan contoh pen-

cerminan perilaku dari sila ke-

empat dan kelima Pancasila. 

3. Siswa diminta menanyakan hal-

hal yang berkaitan dengan pen-

cerminan sikap pada sila-sila 

tersebut. Guru membantu siswa 

untuk bertanya. 

4. Siswa menyebutkan sila panca-

sila yang sesuai dengan perbuat-

an pada latihan Buku Siswa. 

5. Siswa membacakan hasil peker-

jaan, siswa lain menanggapi. 

Guru meluruskan jika ada ja-

waban yang belum tepat. 

6. Kegiatan dilanjutkan pada me-

nyebutkan perbuatan sesuai sila 

keempat dan kelima. Kegiatan 

ini bisa dilakukan dengan ber-

diskusi. 

7. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaan di depan kelas. Siswa 

lain menanggapi. 

8. Kegiatan bisa diselingi dengan 

ice breaking agar siswa tidak 

jenuh. 

AYO MELAKUKAN 
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9. Guru memastikan semua siswa 

memahami kegiatan pembela-

jaran yang berlangsung. Jika 

ada siswa yang belum mema-

hami, guru bisa mengulang ke-

giatan tersebut. 

10. Siswa dan guru menyanyikan 

lagu Garuda Pancasila sebagai 

rasa bangga telah memiliki 

Pancasila sebagai dasar negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi terse-

but. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompe-

tensi yang dipelajari perlu 

AKU MAMPU 
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mendapat remidial pada kompe-

tensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk 

berdoa. 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

  

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, dan SBdP 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Mendeskripsikan pasar terapung di Sungai Barito Kalimantan. 

- Menceritakan kembali teks yang dibaca. 

- Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. 

- Mengerjakan soal-soal evaluasi 

 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar alat pasar terapung. 

  

 

PEMBELAJARAN 5 
SUBTEMA 

2 
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1. Guru meminta siswa untuk  

berdoa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru men-

ceritakan keadaan daerah wila-

yah Indonesia. Kemudian dilan-

jutkan dengan daerah yang do-

minan transportasi air, seperti 

Kalimantan Selatan dengan pa-

sar apung. 

3. Siswa diminta menanyakan ber-

bagai hal yang berkaitan de-

ngan transportasi air yang di-

ceritakan guru. 

4. Agar lebih jelas, siswa diminta 

membaca teks berjudul “Pasar 

Terapung” pada buku siswa 

dengan saksama. 

5. Jika ada hal-hal yang kurang 

dimengerti siswa, siswa dipan-

cing untuk bertanya kembali. 

Guru meminta siswa lain untuk 

menjawab. Jika jawaban belum 

tepat, guru meluruskan. 

6. Setelah siswa memahami isi 

teks, maka siswa dipersilakan 

menjawab pertanyaan bacaan 

dalam buku siswa. 

AYO MEMBACA 
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7. Guru berkeliling sambil menge-

cek siswa yang membutuhkan 

bantuan. 

8. Guru meminta siswa untuk 

membacakan pekerjaan mereka 

secara bergantian. Siswa lain 

menanggapi jawaban temannya. 

9. Guru meluruskan jawaban yang 

kurang tepat dan menegaskan 

jawaban yang sudah benar. 

10. Guru dan siswa bertepuk tangan 

memberi apresiasi atas peker-

jaan mereka yang hebat. 
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1. Guru dan siswa mengulang kem-

bali teks berjudul “Pasar Tera-

pung”. 

2. Siswa diminta menceritakan 

kembali secara lisan. Cerita satu 

siswa bisa dilengkapi siswa lain. 

3. Jika siswa telah memahami kan-

dungan isi teks tersebut. Guru 

meminta siswa menuliskan kem-

bali cerita berjudul “Pasar Ter-

apung” pada lembar yang terse-

dia di Buku Siswa. 

4. Siswa yang telah selesai menu-

lis, diminta membacakan tulis-

annya di depan kelas. 

5. Siswa lain menanggapi cerita 

temannya yang maju. Kegiatan 

tersebut diberlakukan untuk 

semua siswa. Guru sebaiknya 

mencari cara menarik agar siswa 

bersedia membaca dengan rela 

hati. 

6. Setelah kegiatan bercerita sele-

sai, guru dan siswa menyim-

pulkan isi teks tersebut. 

 

 

 

AYO BERCERITA 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Dst.     
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1. Guru mengingatkan siswa ten-

tang pelajaran yang pernah me-

reka pelajari, yaitu penjumlah-

an puluhan dan pengurangan. 

2. Guru mengulang memberi con-

toh cara penjumlahan puluhan. 

3. Siswa diminta bertanya berkait-

an dengan cara menjumlahkan. 

4. Guru mengulangi contoh pen-

jumlahan puluhan dengan 

beberapa contoh. 

5. Siswa diminta untuk mengisi 

contoh penjumlahan yang ditu-

liskan guru.  

6. Siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan pada buku siswa secara 

berkelompok. 

7. Siswa diminta mengerjakan hasil diskusi di papan tulis. 

8. Guru dan siswa lain memberi tepuk tangan untuk siswa yang maju ke 

depan kelas. 

9. Guru dan siswa mencocokkan pekerjaan siswa tersebut tersebut. 

10. Guru kembali menjelaskan cara penjumlahan puluhan sebagai penda-

laman materi atau penguatan. 

11. Jika kegiatan menghitung selesai, siswa diminta mengerjakan evalua-

si. 

12. Guru mengkondisikan siswa tenang agar evaluasi dapat dilakukan de-

ngan baik. 

13. Jika ada siswa yang belum memahami maksud pertanyaan, guru 

menjelaskan dengan sabar. 

 

AYO MENGHITUNG 
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EVALUASI 

1. Siswa menyiapkan alat tulis 

untuk kegiatan evaluasi. 

2. Siswa menjawab pertanyaan 

yang ada di dalam Buku Siswa 

secara mandiri. 

3. Jawaban ditulis pada lembar 

yang disediakan. 

4. Guru mengkondisikan kelas 

agar siswa dapat mengerjakan 

evaluasi dengan tenang. 

5. Sesekali guru menanyakan ada-

kah soal evaluasi yang tidak 

jelas. 

6. Setelah selesai, guru dan siswa 

mencocokan hasil jawaban 

siswa. 

7. Guru mengaperiasi hasil kerja 

siswa dengan memuji mereka. 
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat penga-

yaan pada kompetensi tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompetensi 

yang dipelajari perlu mendapat 

remidial pada kompetensi ter-

sebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

  

AYO BELAJAR DI RUMAH 
 

AKU MAMPU 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPA, PKn 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Mendeskripsikan manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

- Menceritan kembali isi teks yang sudah dibaca. 

- Mengerjakan soal-soal evaluasi. 

 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar apotek hidup 

 

  

 

PEMBELAJARAN 6 
SUBTEMA 

2 
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1. Guru meminta siswa untuk ber-

doa menurut agama masing-ma-

sing sebelum pelajaran dimulai. 

Salah satu siswa memimpin doa. 

2. Sebagai apersepsi, guru meminta 

siswa untuk menyebutkan man-

faat tumbuhan bagi manusia. 

Langkah ini dilakukan sebagai 

brain storming. 

3. Siswa diminta bertanya berkai-

tan dengan manfaat tumbuhan 

yang masih belum mereka 

pahami. 

4. Sebagai pendalaman materi, 

guru meminta siswa untuk 

membaca teks berjudul “Manfaat 

Tumbuhan Bagi Manusia”. 

5. Siswa membaca secara bergan-

tian dengan suara keras. 

6. Lafal dan jeda yang belum tepat, 

diperbaiki guru. 

7. Guru dan siswa menyimpulkan 

isi teks tersebut. 

8. Siswa diminta mengerjakan la-

tihan soal bacaan. 

9. Setelah selesai siswa diminta 

membacakan hasil pekerjaannya. 

10. Siswa lain diminta menanggapi. 

Guru meluruskan jawaban yang 

AYO MEMBACA 
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masih kurang tepat.  

11. Siswa yang masih belum paham, 

dibimbing guru dengan baik. 

12. Siswa diberi kesempatan ber-

tanya kembali tentang kegiatan 

yang telah dilakukan. 

13. Guru dan siswa menyimpulkan 

kegiatan yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menanyakan pemahaman 

siswa tentang manfaat tumbuh-

an bagi kehidupan manusia. 

2. Siswa diminta membaca kem-

bali teks “Manfaat Tumbuhan 

Bagi Kehidupan Manusia” 

dalam hati. 

3. Guru memberi kesempatan 

siswa untuk bertanya kembali 

tentang hal-hal yang belum 

dipahami siswa. 

 

AYO BERCERITA 
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4. Siswa menceritakan isi teks berjudul “Manfaat Tumbuhan Bagi 

Kehidupan Manusia” secara bersambung. 

5. Siswa menuliskan isi teks berjudul “Manfaat Tumbuhan Bagi 

Kehidupan Manusia” pada lembar yang disediakan. 

6. Setelah selesai, setiap siswa membacakan ceritanya di depan kelas. 

 

Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar  

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar  

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar  

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Dst.     
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EVALUASI 

1. Siswa menyiapkan alat tulis 

untuk kegiatan evaluasi. 

2. Siswa menjawab pertanyaan 

yang ada di dalam Buku Siswa 

secara mandiri. 

3. Jawaban ditulis pada lembar 

yang disediakan. 

4. Guru mengkondisikan kelas 

agar siswa dapat mengerjakan 

evaluasi dengan tenang. 

5. Sesekali guru menanyakan ada-

kah soal evaluasi yang tidak 

jelas. 

6. Setelah selesai, guru dan siswa 

mencocokan hasil jawaban 

siswa. 

7. Guru mengaperiasi hasil kerja 

siswa dengan memuji mereka. 
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1.  

 

 

1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi terse-

but. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu Bimbingan” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat remidial pada kompetensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

 

AKU MAMPU 
 

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPS, IPA, SBdP, dan PJOK. 

 

Tujuan Pembelajaran: 

 

1. Menyebutkan alat transportasi 

udara.  

2. Menyebutkan aktivitas moda 

transportasi udara.  

3. Menyebutkan pengalaman sila-

sila dalam pancasila.  

4. Menyebutkan manfaat energi 

dalam kehidupan manusia  

5. Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan asli.  

6. Melempar dan menangkap bola 

basket.  

7. Meyanyikan lagu nusantara.  

 

 

  

SUBTEMA 3 

TRANSPORTASI UDARA 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, dan SBdP 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebutkan berbagai jenis transportasi udara. 

- Menyebutkan fungsi pesawat bagi manusia 

- Menceritakan kembali teks yang dibaca. 

- Melakukan penghitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

asli. 

- Menyanyikan lagu nusantara 

 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar alat transportasi udara. 

- Sila-sila pancasila. 

- Lagu nusantara  

 

  

 

PEMBELAJARAN 1 
SUBTEMA 
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1. Guru meminta siswa untuk  ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru meminta 

siswa untuk menyebutkan trans-

portasi udara yang mereka keta-

hui. 

3. Siswa diminta untuk menyebut-

kan tiga alat transportasi udara 

dalam buku siswa. 

4. Siswa diminta menceritakan se-

cara lisan dan bergantian ten-

tang pesawat pada gambar yang 

mereka ketahui. Usahakan siswa 

berinisiatif untuk menceritakan 

tanpa dipaksa. Guru berusaha 

memberikan semangat agar sis-

wa mau berunjuk kebolehan ber-

cerita. 

5. Setelah siswa berani mencerita-

kan secara lisan, siswa diminta 

untuk menceritakan ketiga pesa-

wat tersebut pada lembar yang 

tersedia. 

 

 
 
 

 
 

AYO MENGAMATI 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita Detil, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar  

(Skor 80-

100) 

Cerita Detil, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar  

(Skor 60-80) 

Cerita Detil, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar  

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Dst.     
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1. Guru bertanya kepada siswa, 

Siapa yang pernah naik pesawat. 

2. Kemudian dilanjutkan dengan 

pertanyaan, orang yang mengen-

dalikan pesawat disebut apa. 

3. Guru meminta beberapa siswa 

untuk menjawab pertanyaan ter-

sebut. 

4. Guru menegaskan jawaban per-

tanyaan tersebut. 

5. Guru meminta siswa untuk 

membaca teks bacaan yang ada 

pada Buku Siswa dengan judul 

“Pesawat Terbang”. Beri ke-

sempatan beberapa siswa untuk 

membaca di depan kelas. Usa-

hakan jangan ditunjuk agar 

mereka secara sukarela maju di 

depan kelas untuk membaca. 

6. Setelah membaca teks, siswa 

diminta menjawab pertanyaan 

bacaan. 

7. Guru dan siswa mencocokkan ja-

waban siswa. 

8. Siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum 

diketahui. 

 
 

 

AYO MEMBACA 
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1. Guru menanyakan pemahaman 

isi teks berjudul “Pesawat 

Terbang”. 

2. Siswa diminta menceritakan se-

cara lisan isi teks berjudul “Pe-

sawat Terbang” secara bergan-

tian. 

3. Siswa diminta menuliskan isi 

teks berjudul “Pesawat Terbang” 

pada lembar yang disediakan. 

4. Guru meminta siswa untuk 

membacakan hasil tulisan di 

depan kelas. 

5. Siswa dan guru memberikan 

tepuk tangan untuk siswa yang 

mau membacakan ceritanya. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

AYO BERCERITA 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar  

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar  

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar  

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Dst.     
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1. Guru bercerita tentang trans-

portasi udara dengan jumlah 

penumpang di dalamnya. Cerita 

dihubungkan dengan operasi 

hitung. Sambil bercerita, guru 

menuliskan angka jumlah pe-

numpang di papan tulis. 

2. Siswa diminta menjumlahkan 

angka yang ditulis guru di 

papan tulis. 

3. Guru melakukan kegiatan ter-

sebut beberapa kali sampai 

siswa bisa memahami tujuan 

yang ingin dicapai. 

4. Siswa diminta untuk menanya-

kan hal-hal yang belum jelas. 

5. Jika siswa sudah memahami 

cara operasi hitung, siswa 

diminta untuk mengerjakan 

latihan soal pada Buku Siswa. 

Kegiatan ini boleh dilakukan 

secara berkelompok. 

6. Guru berkeliling membantu sis-

wa yang mengalami kesulitan.  

7. Siswa yang sudah selesai me-

ngerjakan diminta menuliskan 

di papan tulis. Siswa lain di-

minta untuk menanggapi. 

8. Guru meluruskan jawaban yang belum tepat. 

AYO MENGHITUNG 
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9. Guru dan siswa bertepuk tangan mengakhiri kegiatan dengan 

gembira. 
 

 

 

 

 

 

1. Guru bertanya kepada siswa 

tentang lagu berjudul “Pesawat 

Terbang” yang dinyanyikan oleh 

Jhosua. 

2. Guru memberikan contoh syair 

dan menyanyikan sedikit syair 

lagu tersebut. 

3. Guru menghidupkan lagu ber-

judul Pesawat Terbang dan 

mengajak siswa menyimak lagu 

tersebut. 

4. Siswa bersama-sama dengan 

guru menyanyikan lagu ber-

judul “Pesawat Terbang” dengan 

gembira! 

5. Siswa diminta berdiri sambil 

membentuk formasi pesawat 

sambil bernyanyi dengan gem-

bira. 

6. Guru meminta siswa untuk ber-

nyanyi di depan kelas. Usaha-

kan tidak memaksa agar siswa 

melakukan dengan suka hati. 

7. Siswa yang belum mendapat gi-

liran maju diminta menilai 

teman yang maju. 

AYO MENYANYI 
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8. Guru memberi pujian terhadap kemampuan siswa dalam menyanyi 

dan menilai penampilan temannya. 

9. Setelah kegiatan selesai, guru dan siswa bertepuk tangan sebagai 

reward atas kegaitan yang sukses. 

 

 

 

 

1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan 

“Perlu Bimbingan” terhadap kompetensi yang dipelajari perlu 

mendapat remidial pada kompetensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 
 

 
Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

AKU MAMPU 
 

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPS, matematika, dan SBdP 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebutkan manfaat penerbangan perintis 

- Menceritakan kembali teks tentang penerbangan perintis. 

- Melakukan penghitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

asli. 

- Menyanyikan lagu daerah. 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar bandara perintis. 

- Lagu Apuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN 2 
SUBTEMA 
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1. Guru meminta siswa untuk ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. Salah satu siswa memim-

pin doa. 

2. Sebagai apersepsi, guru meminta 

siswa untuk menyebutkan ber-

bagai jenis alat transportasi 

udara yang ada di sekitar 

mereka. Langkah ini dilakukan 

sebagai brain storming. 

3. Guru bertanya, siapa yang per-

nah naik pesawat terbang? 

4. Siswa yang pernah naik pesawat 

terbang diminta bercerita. 

5. Guru memberi penegasan cerita 

siswa tadi, sambil menceritakan 

gambar pesawat terbang yang 

berada di Buku Siswa. 

6. Siswa membaca teks yang ber-

judul ”Penerbangan Perintis” 

7. Salah satu siswa diminta untuk 

maju di depan kelas membaca 

teks tersebut. 

8. Siswa diminta tanggapannya ten-

tang isi teks tersebut (seperti ba-

gaimana perasaannya jika me-

reka sebagai penumpang pesa-

wat perintis di Papua). 

AYO MEMBACA 
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9. Beberapa siswa diminta untuk 

mengungkapkan ekspresinya jika 

mereka sebagai penumpang pesa-

wat perintis tersebut. 

10. Siswa mengerjakan pertanyaan 

yang berkaitan dengan teks yang 

sudah dibaca. 

11. Guru berkeliling kelas dan mem-

beri bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan. 

12. Guru memandu siswa mencocok-

kan jawaban pertanyaan. Setiap 

siswa diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil jawabannya. 

Guru hanya menegaskan jawab-

an yang benar atau membetulkan 

jawaban yang masih salah. 

13. Siswa yang sudah pernah naik 

pesawat diminta untuk menulis-

kan pengalaman mereka. 

14. Siswa yang belum pernah naik 

pesawat diminta untuk mence-

ritakan kembali teks yang sudah 

dibaca. 

15. Siswa maju ke depan kelas men-

ceritakan hasil tulisannya. 
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Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst.     

 

 

 

 
 

 
1. Guru mengingatkan kegiatan belajar operasi hitung sebelumnya. 

Guru kembali memberikan stimulus berkaitan dengan operasi hitung 

dengan narasi transportasi udara. 

2. Sambil membacakan narasi operasi hitung, guru menuliskan angka di 

papan tulis. Siswa diminta untuk menghitung hasilnya. 

3. Siswa diminta menanyakan hal-hal yang belum jelas berkaitan 

dengan operasi hitung tersebut. 

AYO MENGHITUNG 
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4. Jika siswa sudah memahami 

operasi hitung, siswa diminta 

mengerjakan latihan soal dalam 

Buku Siswa. 

5. Guru berkeliling membantu sis-

wa yang mengalami kesulitan. 

6. Jika pekerjaan siswa sudah se-

lesai, siswa diminta menuliskan 

hasil di papan tulis secara ber-

gantian. Siswa lain mengomen-

tari hasil pekerjaan temannya. 

7. Guru meluruskan jawaban siswa 

yang masih belum tepat. 

8. Guru dan siswa menyanyikan 

lagu “Pesawat Terbang” bersama 

diakhir pembelajaran. 

 

 

 

 

1. Guru menanyakan lagu-lagu 

daerah siswa. Siswa diarahkan 

agar berani menyebutkan lagu-

lagu daerah yang mereka ke-

tahui. 

2. Guru menyanyikan lagu “Apuse”. Siswa yang bisa menyanyikan lagu 

tersebut diminta ikut bernyanyi. 

3. Guru dapat mengganti lagu Apuse dengan lagu dari daera setempat. 

4. Siswa diminta untuk berlatih dengan teman sebangkunya. 

5. Siswa yang tampak sudah hafal diminta maju menyanyi ke depan 

sebagai penghargaan. Siswa lain dipersilakan menilai penampilan 

temannya pada lembar yang disediakan. 

AYO MENYANYI 
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6. Kegiatan ini untuk semua siswa. 

Guru terus berusaha mensti-

mulus siswa agar berani tampil. 

7. Guru dan siswa memberi aplaus 

siswa yang sudah maju men-

yanyikan lagi “Apuse”. 

8. Guru juga melakukan penilaian 

untuk melihat objektivitas 

penilaian siswa. 

9. Pada akhir kegiatan guru 

meneliti hasil penilaian siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi terse-

but. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu Bimbingan” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat remidial pada kompetensi tersebut. 

AKU MAMPU 
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4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

 
 
Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

 

 

  

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPA, PKn, dan PJOK 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Melakukan gerakan melempar dan menangkap bola basket. 

2. Menyebutkan jenis bahan bakar pesawat terbang. 

3. Menceritkan isi teks yang dibaca tentang bahan bakar pesawat 

terbang. 

4. Menyebutkan pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. 

 

 

Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar permainan bola basket. 

- Gambar Proses pembuatan Avtur dan Avgas.  
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1. Guru meminta siswa untuk  ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru men-

ceritakan kegemarannya berolah 

raga. Salah satu olah raga yang 

disenangi adalah melempar dan 

menangkap bola. 

3. Siswa diminta menceritakan se-

cara bergantian pengalaman me-

reka melempar dan menangkap 

bola. 

4. Siswa diajak ke lapangan dan 

diminta berdiri berpasangan de-

ngan jarak 3 meter. 

5. Siswa diminta untuk melempar 

dan siswa lain menangkap bola. 

Kegiatan ini dilakukan hingga 

siswa mahir. 

6. Siswa yang tidak maju diminta 

untuk menilai siswa lain yang 

sedang melempar dan menang-

kap bola basket. 

7. Guru melalukan penilaian ter-

hadap kemampuan siswa dalam 

melempar dan menangkap bola. 
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8. Guru mncocokan hasil penilaian siswa dengan penilaian yang 

dilakukannya. 

 

 

 

 

1. Sebagai apersepsi, guru mence-

ritakan bahwa pesawat terbang 

memiliki jenis bahan bakar 

tersendiri.  

2. Siswa diminta menanyakan hal-

hal yang berkaitan dengan 

cerita guru. 

3. Siswa diminta untuk membaca 

teks berjudul “Jenis Bahan 

Bakar Pesawat Terbang” dalam 

hati. 

4. Guru meminta siswa mendisku-

sikan isi teks dengan teman 

lain.  

5. Siswa membacakan teks di de-

pan kelas secara bergantian. 

Pada saat siswa membaca, guru 

membetulkan intonasi siswa 

pada saat membaca teks. 

6. Guru memberi keterangan pen-

jelas/tambahan tentang teks 

berjudul “Jenis Bahan Bakar 

Pesawat Terbang” tersebut. 

7. Siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang 
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belum jelas mengenai teks ber-

judul “Jenis Bahan Bakar Pesa-

wat Terbang” tersebut. 

8. Siswa mengerjakan pertanyaan 

bacaan dalam teks berjudul 

“Jenis Bahan Bakar Pesawat 

Terbang” pada lembar jawab 

yang sudah disediakan. 

9. Guru memantau siswa yang se-

dang menjawab pertanyaan dan 

melakukan pendampingan jika 

ada siswa yang mengalami ke-

sulitan. 

10. Guru dan siswa mengoreksi hasil pekerjaan siswa. 

11. Beberapa siswa maju untuk membacakan jawaban dari pertanyaan 

tersebut. 

12. Siswa yang lain menanggapi jawaban temannya. 

13. Guru dan siswa menyimpulkan isi teks bacaan berjudul “Jenis 

Bahan Bakar Pesawat Terbang”  tersebut. 

 

 

 

 

1. Guru menanyakan pemahaman 

siswa tentang teks sebelumnya. 

2. Guru memancing pemahaman 

siswa tentang teks “Jenis Bahan 

Bakar Pesawat Terbang” dengan 

beberapa pertanyaan menarik. 

3. Siswa diminta menuliskan isi teks 

“Jenis Bahan Bakar Pesawat  
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Terbang” di lembar yang tersedia. 

4. Setelah selesai menulis, siswa diminta membacakan di depan kelas. 

Siswa lain mendengarkan. 

5. Berilah tepuk tangan sebagai apresiasi atas keberaniannya tampil 

membacakan tulisannya. 

 

Rubrik Penilaian Cerita 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Dst.     
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1. Guru mengingatkan pelajaran 

tentang perilaku yang sesuai 

dengan Pancasila. 

2. Siswa diminta menyebutkan 

perilaku/perbuatan yang se-

suai dengan sila Pancasila yang 

sudah dipelajari terdahulu. 

3. Siswa diminta menanyakan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

sila Pancasila dan perilaku 

sehari-hari. 

4. Siswa dibagi dalam kelompok. 

Masing-masing kelompok me-

wakili tiap sila. Kelompok satu 

mengerjakan latihan untuk sila 

pertama Pancasila. Kelompok 

dua mengerjakan latihan un-

tuk sila kedua, dan seterusnya. 

5. Guru berkeliling kelompok 

membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

6. Kelompok yang sudah selesai 

diminta membacakan hasil dis-

kusi. Kelompok lain menang-

gapi. 

7. Guru meluruskan jawaban 

yang kurang tepat. 
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi 

tersebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompeten-

si yang dipelajari perlu menda-

pat remidial pada kompetensi 

tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

 

 

AKU MAMPU 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPA, dan PKn 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Menyebutkan sejarah pesawat pertama di Indonesia. 

2. Menceritakan kembali teks yang dibaca tentang sejarah pesawat di 

Indonesia. 

3. Menyebutkan perbuatan yang sesuai dengan pengalaman sila 

keempat dan kelima Pancasila. 

 
Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar pesawat Dakota RI-001 Seulawah 

  

 

PEMBELAJARAN 4 
SUBTEMA 

3 



Buku Guru   Subtema 3: Transportasi Udara 

 

176  Tematik Autis Kelas XI SMALB 

 

 

 

1. Guru meminta siswa untuk 

berdoa menurut agama 

masing-masing sebelum pela-

jaran dimulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru mence-

ritakan pesawat pertama di 

Indonesia. Langkah ini di-

lakukan sebagai brain 

storming. 

3. Siswa diminta menanyakan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

cerita guru. 

4. Siswa diminta untuk membaca 

teks berjudul “Pesawat Pertama 

di Indonesia” dalam hati. 

5. Guru meminta siswa mendis-

kusikan isi teks dengan teman 

lain.  

6. Siswa membacakan teks di de-

pan kelas secara bergantian. 

Pada saat siswa membaca, 

guru membetulkan intonasi 

siswa pada saat membaca teks. 

7. Guru memberi keterangan pen-

jelas/tambahan tentang teks 

berjudul “Pesawat Pertama di 

Indonesia” tersebut. 

8. Siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang 
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belum jelas mengenai teks 

berjudul “Pesawat Pertama di 

Indonesia” tersebut. 

9. Siswa mengerjakan pertanyaan 

bacaan dalam teks berjudul 

“Pesawat Pertama di Indonesia” 

pada lembar jawab yang sudah 

disediakan. 

10. Guru memantau siswa yang se-

dang menjawab pertanyaan 

dan melakukan pendampingan 

jika ada siswa yang mengalami 

kesulitan. 

11. Guru dan siswa mengoreksi 

hasil pekerjaan siswa. 

12. Beberapa siswa maju untuk 

membacakan jawaban dari per-

tanyaan tersebut. 

13. Siswa yang lain menanggapi ja-

waban temannya. 

14. Guru dan siswa menyimpulkan 

isi teks bacaan berjudul “Pesa-

wat Pertama di Indonesia” ter-

sebut. 

 

 

 

 

1. Guru mengingatkan pembela-

jaran tentang perbuatan yang 

sesuai dengan sila-sila Panca-

sila. 
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2. Siswa diberi kesempatan me-

nanyakan hal-hal yang belum 

mereka pahami berkaitan de-

ngan penjelasan guru. 

3. Guru membentuk siswa dalam 

kelompok. Satu kelompok ter-

diri atas 3 orang. 

4. Setiap kelompok diminta me-

ngerjakan latihan pada Buku 

Siswa pada lembar yang ter-

sedia. 

5. Guru berkeliling mengecek pe-

kerjaan siswa dan membantu 

siswa yang mengalami kesulit-

an. 

6. Jika semua sudah menyelesaikan pekerjaannya, siswa diminta 

mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok lain menanggapi. 

7. Guru memberikan penguatan atas jawaban yang benar dan 

meluruskan jawaban yang masih belum tepat. 

 

Rubrik Penilaian Hasil Diskusi 

No. Nama Kelompok 

Bagus Cukup Kurang 

Kompak, 

Jawaban 
Lengkap, 

Benar 

Kompak, 

Jawaban 
Tidak 

Lengkap, 
Benar 

Kurang 
Kompak, 

Jawaban 
Tidak 

Lengkap, 

Benar 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi ter-

sebut. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu Bimbingan” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat remidial pada kompetensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

6. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, dan SBdP 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menceritakan sejarah penerbangan Garuda Indonesia. 

- Menceritakan kembali teks yang dibaca tentang sejarah penerbangan 

Garuda Indonesia. 

- Melakukan penghitungan penjumlahan dan pengurangan. 

- Mengerjakan soal-soal evaluasi. 

 
Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar pesawat Garuda Indonesia. 
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1. Guru meminta siswa untuk ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru mence-

ritakan sejarah perusahaan 

penerbangan Garuda Indonesia 

Airways. Langkah ini dilakukan 

sebagai brain storming. 

3. Siswa diminta menanyakan hal-

hal yang berkaitan dengan 

cerita guru. 

4. Siswa diminta untuk membaca 

teks berjudul “Sejarah Garuda 

Indonesia Airways (GIA)” dalam 

hati. 

5. Guru meminta siswa mendisku-

sikan isi teks dengan teman 

lain.  

6. Siswa membacakan teks di de-

pan kelas secara bergantian. 

Pada saat siswa membaca, guru 

membetulkan intonasi siswa 

pada saat membaca teks. 

7. Guru memberi keterangan pen-

jelas/tambahan tentang teks 

berjudul “Sejarah Garuda Indo-

nesia Airways (GIA)” tersebut. 

AYO MEMBACA 

 



Buku Guru   Subtema 3: Transportasi Udara 

 

182  Tematik Autis Kelas XI SMALB 

8. Siswa diberi kesempatan 

untuk menanyakan hal-hal 

yang belum jelas mengenai 

teks berjudul “Sejarah Garuda 

Indonesia Airways (GIA)” 

tersebut. 

9. Siswa mengerjakan pertanya-

an bacaan dalam teks berjudul 

“Sejarah Garuda Indonesia 

Airways (GIA)” pada lembar 

jawab yang sudah disediakan. 

10. Guru memantau siswa yang 

sedang menjawab pertanyaan 

dan melakukan pendampingan 

jika ada siswa yang mengalami 

kesulitan. 

11. Guru dan siswa mengoreksi 

hasil pekerjaan siswa. 

12. Beberapa siswa maju untuk 

membacakan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. 

13. Siswa yang lain menanggapi 

jawaban temannya. 

14. Guru dan siswa menyimpul-

kan isi teks bacaan berjudul 

“Sejarah Garuda Indonesia 

Airways (GIA)” tersebut. 
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1. Guru bercerita bahwa dia 

bangga dengan Negara Indo-

nesia yang memiliki pener-

bangan berkualitas interna-

sional. 

2. Guru memberi pancingan ten-

tang berbagai hal berkaitan 

dengan pesawat terbang, baik 

ketika naik pesawat atau pun 

isi bagian dalam pesawat ter-

bang. 

3. Siswa diminta menanyakan hal-

hal yang berkaitan dengan 

cerita guru.  

4. Guru memutar film tentang 

bagian dalam pesawat terbang 

beserta aktivitas penumpang 

dan pramugari dalam pesawat. 

5. Guru mengajak siswa berima-

jinasi bahwa mereka berada 

dalam pesawat terbang. 

6. Siswa diminta menuliskan pe-

ngalaman saat naik pesawat.  

7. Guru meminta siswa untuk 

menceritakan hasil tulisannya. 

Berilah tepuk tangan sebagai 

apresiasi. 

8. Kegiatan dilanjutkan dengan 

meminta siswa menuliskan  
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kembali dengan kalimat sendiri teks berjudul “Sejarah Perusahaan 

Penerbangan Garuda Indonesia Airways (GIA)”. 

9. Setelah selesai, siswa kembali diminta membacakan hasil tulisannya 

di depan kelas.  

 

Rubrik Penilaian Membuat Cerita (Seandainya Aku Naik Pesawat 

Garuda Indonesia) 

No. Nama Siswa 

Menarik Cukup Kurang 

Imajinatif, 

Rasional, 
Bahasa 

Sistematis 
(Skor 85-

100) 

Imajinatif, 

Kurang 
Rasional, 

Bahasa 
Sistematis 

(Skor 65-85) 

Imajinatif, 
Kurang 

Rasional, 
Bahasa 
Tidak 

Sistematis 
(Skor 40-65) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

dst.     
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Rubrik Penilaian Menceritakan Kembali 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

dst.     
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1. Guru mengingatkan siswa tetang 

pelajaran yang pernah mereka 

pelajari, yaitu penjumlahan pu-

luhan. 

2. Guru mengulang memberi con-

toh cara penjumlahan puluhan. 

3. Siswa diminta bertanya berkait-

an dengan cara menjumlahkan. 

4. Guru mengulangi contoh pen-

jumlahan puluhan dengan bebe-

rapa contoh. 

5. Siswa diminta untuk mengisi 

contoh penjumlahan yang ditu-

liskan guru.  

6. Siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan pada buku siswa secara 

berkelompok. 

7. Siswa diminta mengerjakan hasil diskusi di papan tulis. 

8. Guru dan siswa lain memberi tepuk tangan untuk siswa yang maju ke 

depan kelas. 

9. Guru dan siswa mencocokkan pekerjaan siswa tersebut tersebut. 

10. Guru kembali menjelaskan cara penjumlahan puluhan sebagai pen-

dalaman materi atau penguatan. 

 

 

 

 

 

 

 

AYO MENGHITUNG 
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EVALUASI 

1. Siswa menyiapkan alat tulis 

untuk kegiatan evaluasi. 

2. Siswa menjawab pertanyaan 

yang ada di dalam Buku Siswa 

secara mandiri. 

3. Jawaban ditulis pada lembar 

yang disediakan. 

4. Guru mengkondisikan kelas 

agar siswa dapat mengerjakan 

evaluasi dengan tenang. 

5. Sesekali guru menanyakan ada-

kah soal evaluasi yang tidak 

jelas. 
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1.  Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi terse-

but. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu Bimbingan” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat remidial pada kompetensi tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembelajar, guru mengajak siswa untuk berdoa. 

 

 

 

 

 

 

Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari di 

sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

 

 

  

AKU MAMPU 
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Fokus Pembelajaran:  

Bahasa Indonesia, IPS, dan PKn 

 

Tujuan Pembelajaran: 

- Menyebtkan sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia. 

- Menceritakan kembali teks yang dibaca sumber-sumber energi 

terbarukan di Indonesia. 

- Menyebutkan perbuatan yang sesuai dengan pengamalan sila-sila 

dalam pancasila. 

- Mengerjakan soal-soal evaluasi. 

 
Metode Pembelajaran:  

Tanya jawab, Diskusi, Penugasan 

 

Media Pembelajaran:  

- Gambar sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia. 
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1. Guru meminta siswa untuk ber-

doa menurut agama masing-

masing sebelum pelajaran di-

mulai. 

2. Sebagai apersepsi, guru me-

minta siswa mengingat tentang 

bahan bakar pesawat terbang. 

Langkah ini dilakukan sebagai 

brain storming. 

3. Guru memancing siswa tentang 

proses membuat bahan bakar 

pesawat. 

4. Guru menjelaskan tujuan pem-

belajaran yang akan dilakukan. 

5. Guru meminta siswa membaca 

teks berjudul “Sumber Energi 

Terbarukan di Indonesia”. 

6. Siswa menanyakan hal-hal yang 

belum diketahui dalam teks 

yang dibaca. 

7. Guru memberi kesempatan ke-

pada siswa lian untuk men-

jawab pertanyaan temannya. 

8. Guru menjawab atau menegas-

kan jawaban yang diberikan 

oleh siswa untuk menegaskan 

informasi yang benar. 

9. Siswa diminta menjawab perta-

nyaan dalam Buku Siswa pada 

AYO MEMBACA 
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lembar jawab yang sudah ter-

sedia. 

10. Guru berkeliling kelas memberi 

bimbingan individual kepada 

siswa yang membutuhkan. 

11. Setelah semua selesai, siswa 

membacakan jawabannya dan 

siswa lain menanggapi. 

12. Guru membantu meluruskan 

jawaban jika masih ada yang 

kurang tepat. 

13. Siswa dan guru menyimpulkan 

isi kandungan teks dalam buku 

siswa tersebut. 
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1. Guru menanyakan pemahaman 

siswa tentang energi terbaru-

kan. 

2. Guru memancing pemahaman 

siswa dengan beberapa perta-

nyaan yang berkaitan dengan 

isi bacaan. 

AYO BERCERITA 
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3. Siswa menuliskan pemahaman 

mereka tentang energi terbaru-

kan pada lembar yang tersedia. 

4. Setelah selesai menulis, siswa 

diminta membacakan di depan 

kelas. Siswa lain mendengar-

kan. 

5. Semua siswa diminta membacakan di depan kelas. Guru memberi 

semangat agar mereka maju karena keinginan sendiri. 

6. Berilah tepuk tangan sebagai apresiasi atas keberaniannya tampil 

membacakan tulisannya. 

 

Rubrik Penilaian Menceritakan Kembali 

No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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No. Nama Siswa 

Bagus Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sistematis, 

Bahasa 

Lancar 

(Skor 80-

100) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 60-80) 

Cerita 

Lengkap, 

Alur Cerita 

Kurang 

Sitematis, 

Bahasa 

Kurang 

Lancar 

(Skor 40-60) 

8.     

9.     

10.     

Dst.     

 

 

 

EVALUASI 

1. Siswa menyiapkan alat tulis 

untuk kegiatan evaluasi. 

2. Siswa menjawab pertanyaan 

yang ada di dalam Buku Siswa 

secara mandiri. 

3. Jawaban ditulis pada lembar 

yang disediakan. 

4. Guru mengkondisikan kelas 

agar siswa dapat mengerjakan 

evaluasi dengan tenang. 

5. Sesekali guru menanyakan ada-

kah soal evaluasi yang tidak 

jelas. 
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1. Siswa melakukan refleksi ter-

hadap kompetensi yang sudah 

dipelajari, apakah “Sudah Bisa” 

atau “Perlu Bimbingan” dengan 

memberi tanda contreng (√). 

2. Siswa yang menyatakan “Sudah 

Bisa” terhadap kompetensi yang 

dipelajari perlu mendapat peng-

ayaan pada kompetensi terse-

but. 

3. Siswa yang menyatakan “Perlu 

Bimbingan” terhadap kompe-

AKU MAMPU 
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tensi yang dipelajari perlu men-

dapat remidial pada kompetensi 

tersebut. 

4. Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi pembe-

lajaran yang sudah dilakukan. 

5. Sebelum mengakhiri pembe-

lajar, guru mengajak siswa 

untuk berdoa. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Siswa diminta mengkomunikasikan kompetensi yang sudah dipelajari 

di sekolah dengan orang tua. Guru mengumpulkan jawaban/komentar 

orang tua sebagai feedback. 

 

 

 

 

AYO BELAJAR DI RUMAH 
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