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No. 
Hari, 

Tanggal 
Waktu Kelas/Mapel 

Standar Kompetensi/ 

Kompetensi Inti 
Kompetensi Dasar Indikator 

1. Selasa, 02 

Agustus 2016 

09.45-11.30 

WIB 

IB / Tema: 

Diriku, 

Subtema: 

Tubuhku, 

Pembelajaran: 

5 (Bahasa 

Indonesia, 

Matematika, 

1. Menerima dan 

menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

Bahasa Indonesia 

3.3 Mengenal lambang 

bunyi vokal dan 

konsonan dalam kata 

bahasa indonesia atau 

bahasa daerah. 

4.3 Melafalkan bunyi 

Bahasa Indonesia 

3.3.4 Menunjukkan 

huruf vokal dalam 

suatu kata yang terkait 

dengan tubuhku 

3.3.5 Menunjukkan 

huruf konsonan dalam 



dan Pkn ) berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru. 

3. Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di rumah 

dan di sekolah. 

4. Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas 

vokal dan konsonan 

dalam kata bahasa 

indonesia atau daerah. 

Matematika 

3.2 Menjelaskan 

bilangan sampai dua 

angka dan nilai tempat 

penyusun lambang 

bilangan menggunakan 

kumpulan benda konkret 

serta cara membacanya. 

4.2  Menuliskan lambang 

bilangan sampai dua 

angka yang menyatakan 

banyak anggota suatu 

kelompok objek dengan 

ide nilai tempat 

suatu kata yang terkait 

dengan tubuhku 

3.3.6 Menyusun huruf 

vokal dan konsonan 

menjadi kata yang 

bermakna yang terkait 

dengan tubuhku 

4.3.4 Melafalkan huruf 

vokal suatu kata yang 

terkait dengan tubuhku 

4.3.5 Melafalkan huruf 

konsonan suatu kata 

yang terkait dengan 

tubuhku 

4.3.6 Menggunakan 

huruf vokal dan 

konsonan menjadi kata 



dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

PPkn 

3.2 Memahami aturan 

yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari di 

rumah 

4.2 Melakukan kegiatan 

sesuai aturan yang 

berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah 

 

yang bermakna dalam 

kalimat yang terkait 

dengan tubuhku 

Matematika 

3.2.5 Membaca nama 

bilangan 1 sampai 

dengan 10 

4.2.5 Menuliskan 

bilangan ( 1 sampai 

dengan 10) sesuai 

dengan banyak anggota 

kumpulan objek yang 

diberikan 

PPkn 

3.2.6 

Menyebutkan hal-hal 



yang harus dilakukan 

dalam hubungannya 

dengan menjaga 

kesehatan tubuh di 

rumah 

 

2. Jum’at, 05 

Agustus 2016 

08.45-

09.20, 

09.35-10.10 

WIB 

V B / Mata 

pelajaran: 

Matematika, 

Materi: 

Membulatkan 

bilangan dalam 

puluhan dan 

ratusan 

terdekat. 

1. Melakukan 

operasi hitung bilangan 

bulat dalam pemecahan 

masalah. 

 

1.1 Melakukan operasi 

hitung bilangan bulat 

termasuk penggunaan 

sifat-sifatnya, 

pembulatan, dan 

penaksiran. 

 

1.1.1 Membulatkan 

bilangan-bilangan 

dalam puluhan dan 

ratusan terdekat. 

 

3. Kamis, 18 

Agustus 2016 

09.45-11.30 

WIB 

IV B / Tema: 

Subtema: 

Pembelajaran:  

1. Menerima dan 

menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya. 

IPA 

3.5 Memahami berbagai 

sumber energi, 

IPA 

3.5.2 Mengidentifikasi 

perubahan bentuk 



2. Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru. 

3. Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di rumah 

perubahan bentuk energi, 

dan sumber energi 

alternatif (angin, air, 

matahari, panas bumi, 

bahan bakar organik, dan 

nuklik) dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan 

hasil pengamatan dan 

penelusuran informasi 

tentang berbagai 

perubahan bentuk energi. 

 

Bahasa Indonesia 

3.2 Memetakan 

keterhubungan antar 

gagasan yang didapat 

dari teks lisan, tulis, atau 

visual. 

energi angin dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.5.2 Menyajikan 

laporan hasil 

pengamatan dan 

penelusuran informasi 

tentang berbagai 

perubahan bentuk 

energi. 

 

Bahasa Indonesia 

3.2.1 Mengidentifikasi 

Informasi dari teks 

visual yang diamati. 



dan di sekolah. 

Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, 

dalam gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

4.1 Menyajikan hasil 

penataran informasi 

sesuai dengan 

keterhubungan antar 

gagasan ke dalam tulisan. 

4. Selasa, 23 

Agustus 2016 

08.20-09.30 

WIB 

III A / IPA 

Materi: 

Pertumbuhan 

dan 

perkembangan 

Memahami ciri-ciri dan 

kebutuhan makhluk 

hidup serta hal-hal yang 

mempengaruhi 

perubahan pada makhluk 

Mendeskripsikan 

perubahan yang terjadi 

pada makhluk hidup dan 

hal-hal yang 

mempengaruhi 

1. Mendeskripsika

n perubahan yang 

terjadi pada manusia. 

2. Menjelaskan 

faktor-faktor yang 



pada manusia 

dan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi

nya. 

hidup. pertumbuhan dan 

perkembangan anak ( 

makanan, kesehatan, 

rekreasi, dan olahraga ). 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan pada 

manusia.   

5. Kamis, 25 

Agustus 2016 

07.10-08.20 

WIB 

II B / 

Matematika 

Materi : 

Bilangan ganjil 

dan bilangan 

genap 

1. Melakukan 

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

sampai 500. 

 

1.2 Mengurutkan bilangan 

sampai 500. 

 

1. Menentukan 

bilangan ganjil dan 

bilangan genap. 

2. Mengurutkan 

bilangan ganjil dan 

bilangan genap 

sampai 500. 

6. Kamis, 25 

Agustus 2016 

10.20-11.30 

WIB 

V A / Mata 

Pelajaran: IPA, 

Materi: 

Hubungan 

makanan dan 

kesehatan 

1. Mengidentifikasi 

fungsi organ tubuh 

manusia dan hewan. 

 

1.3 Mengidentifikasi 

fungsi organ 

pencernaan manusia 

dan hubungannya 

dengan makanan dan 

1.3.1 Menjelaskan 

hubungan makanan 

dengan kesehatan. 

 



kesehatan. 

7. Jum’at, 26 

Agustus 2016 

07.35-09.20 

WIB 

I A / Tema: 

Diriku, 

Subtema: Aku 

Istimewa, 

Pembelajaran: 

6 ( Pkn, 

Matematika, 

dan Bahasa 

Indonesia ) 

1. Menerima dan 

menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya  

2. Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru. 

3. Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara 

mengamati 

[mendengar, melihat, 

PKn 

3.3 Memahami 

keberagaman 

karakteristik individu 

di rumah. 

4.3 Menceritakan 

pengalaman 

kebersamaan dalam  

keberagaman 

kehidupan sehari-hari 

di rumah. 

Matematika 

3.4 Menjelaskan dan 

melakukan 

penjumlahan dan 

PKn 

3.3.3 Menyebutkan 

contoh-contoh 

kekhasan individu 

di rumah. 

4.3.3 Menceritakan 

pengalaman 

kerjasama antar 

seluruh anggota 

keluarga di rumah. 

Matematika 

3.4.3 Menghitung 

banyak objek 

gabungan dua 

kelompok objek 

sejenis (bilangan 1 



membaca] dan 

bertanya berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang dirinya, 

makhluk ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di rumah 

dan di sekolah. 

4. Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, 

dalam gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam 

pengurangan 

bilangan yang 

melibatkan bilangan 

cacah sampai dengan 

99 dalam kehidupan 

sehari-hari serta 

mengaitkan 

penjumlahan dan 

pengurangan. 

4.4 Menyelesaikan 

masalah kehidupan 

sehari-hari yang 

berkaitan dengan 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan yang 

melibatkan bilangan 

cacah sampai dengan 

99. 

sampai dengan 10). 

4.4.1 

Menyelesaikan 

masalah dalam 

kehidupan sehari 

hari yang berkaitan 

dengan 

penjumlahan. 

Bahasa Indonesia 

3.11.1 

Mengidentifikasi 

ungkapan sayang 

atau persahabatan 

dalam sebuah 

puisi/syair lagu 

yang 

diperdengarkan 



tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

Bahasa Indonesia 

3.11 Mengenal puisi 

anak/syair  lagu 

(berisi ungkapan 

sayang, atau 

persahabatan) yang 

diperdengarkan 

dengan tujuan untuk 

kesenangan.  

4.11 Melisankan 

puisi anak atau syair 

lagu (berisi ungkapan 

kekaguman, 

kebanggaan, hormat 

kepada orang tua, 

kasih sayang, atau 

persahabatan) sebagai 

bentuk ungkapan diri. 

 

dengan tepat. 

4.11.1 

Mengekspresikan 

kembali ungkapan 

sayang telah 

didengar dengan 

tepat. 



8. Rabu, 31 

Agustus 2016 

07.10-08.20 

WIB 

II A / 

Matematika 

Materi: 

Penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bilangan 

sampai 500 

1. Melakukan 

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

sampai 500. 

 

1.2 Mengurutkan 

bilangan sampai 500. 

 

1.2.1 Menentukan 

bilangan ganjil dan 

bilangan genap sampai 

500. 
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