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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari 

penelitian yang dilakukan terkait menganalisis keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada buku siswa kelas V SD tema 6, tema 7, dan tema 8. 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Analisis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi pada Tema 6 

Penelitian dilakukan dengan menganalisis setiap butir kegiatan yang 

terdapat pada buku siswa kelas V tema 6. Pada tema 6 terdapat 4 subtema 

yang mana keseluruhan kegiatan pembelajaran mulai dari subtema 1 hingga 

subtema 4 terdapat 125 kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dimaksud 

merupakan kegiatan disetiap pembelajaran yang memfasilitasi pengalaman 

belajar bermakna dimana pada buku siswa kelas V tema 6 ini diturunkan 

menjadi subjudul seperti pada penjelasan “tentang buku” yang terdapat pada 

awal buku tematik kelas V ini. Subjudul kegiatannya yaitu “Ayo 

Mengamati”, Ayo Menulis”, “Ayo Membaca”, “Ayo Mencoba”, “Ayo 

Berdiskusi”, “Ayo Berkreasi”, “Ayo Bernyanyi”, “Ayo Berlatih”, “Ayo 

Renungkan” serta kegiatan yang dapat dilakukan dirumah yaitu “Kegiatan 

Bersama Orang Tua.”  Pada subtema 4 kegiatan dinamakan kegiatan 

“Proyek dan Literasi” Analisis dilakukan berdasarkan indikator 

keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu menganalisis (C4), mengevaluasi 

(C5) dan mencipta/mengkreasi (C6). Data yang diperoleh dari hasil analisis 

pada setiap indikator keterampilan berpikir sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Data Analisis Tema 6 

 

Indikator 
Mengingat 

(C1) 

Memahami 

(C2) 

Mengaplikasi 

(C3) 

Menganalisis 

(C4) 

Mengevaluasi 

(C5) 

Mencipta/Mengkreasi 

(C6) 

Jumlah 

Kegiatan 
17 6 2 32 41 27 
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Sesuai data pada tabel 4.1 mengenai hasil analisis keterampilan 

berpikir tingkat tnggi pada buku siswa kelas V tema 6 dapat diketahui 

jumlah kegiatan yang mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi serta kegiatan yang 

belum terlihat keterampilan berpikir tingkat tingginya. Tingkat 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada buku siswa kelas V tema 6 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.2 

Data Tingkat Keterampilan Berpikir pada Tema 6 

 
Indikator Presentase 

Mengingat (C1) 13,6 % 

Memahami (C2) 4,8 % 

Mengaplikasi (C3) 1,6 % 

Menganalisis (C4) 25,6 % 

Mengevaluasi (C5) 32,8 % 

Mencipta/Mengkreasi (C6) 21,6 % 

 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang 

mendukung keterampilan berpikir tingkat tinggi C4-C6 terdapat 80% 

sedangkan kegiatan pembelajaran yang masih perlu dimaksimalkan lagi 

kegiatannya terdapat 20%. Berikut kegiatan pembelajaran yang berorientasi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada tema 6. 
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Gambar 4.1  Kegiatan C4 Tema 6 

 

Berdasarkan pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa kegiatan yang 

dilakukan menunjukkan kegiatan menganalisis (C4) dimana siswa 

melakukan pengamatan terhadap 2 buah panci dan menguraikan hasil 

pengamatan yang mana dengan ukuran panci yang berbeda serta isi air yang 

berbeda manakah panci yang akan cepat mendidih dan memberikan 

pendapat alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pada kegiatan C4 ini 

dapat menunjukkan kompetensi keterampilang berfikir tingkat tinggi 

berupa berfikir kritis (critical thingking) dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan mengapa ada perbedaan 

dari kedua panci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.2  Kegiatan C5 Tema 6 
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Berdasarkan pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa kegiatan ini 

menunjukkan kegiatan mengevaluasi (C5) dimana siswa melakukan 

percobaan untuk membuktikan adanya perpindahan kalor dengan konduksi 

dengan memasukkan sendok logam kedalam gelas berisi air hangat dan 

memegang sendok setelah beberapa menit untuk membuktikan apakah 

sendok logam menjadi panas. Pada kegiatan C5 menunjukkan kopetensi 

ketrampilan tingkat tinggi berupa berfikir kritis (critical thingking) bekerja 

sama (collaboraion) dan komunikasi (communication) dimana peserta didik 

berusah menyelesaikan permasalahan dari sendok logam kedalam gelas 

berisi air hangat dan didiamkan beberapa menit dengan bekerja sama 

bersama teman dengan siswa lain dan membagi peran dalam kegiatan 

percobaan.  

 

 

Gambar 4.3  Kegiatan C6 Tema 6 

 

Berdasarkan pada gambar 4.3 kegiatan yang menunjukkan kegiatan 

mencipta/mengkreasi (C6) adalah dimana siswa diminta untuk membuat 

sebuah sebuah tulisan pendek dari sebuah peristiwa yang melibatkan hak 

dan kewajiban dikehidupan sehari-hari dalam bentuk komik. Pada kegiatan 

C6 ini menunjukan kompetensi berfikir tingkat tinggi berupa kreatif dan 
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inovasi (creative and innovation) dimana peserta didik mengembangkan 

ide-ide kreasinya pada sembuah tulisan dalam bentuk komik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4  Kegiatan C1 Tema 6 

 

Berdasarkan pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa pada kegiatan 

“Ayo Membaca” dengan judul bacaan “Memahami Gambar Cerita” belum 

terlihat kegiatan yang berorientasi HOTS, namun kegiatan tersebut dapat 

mendukung kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan “Ayo Mencoba” dimana 

diminta memilih salah satu gambar yang disediakan kemudian membuat 

cerita mengenai gambar tersebut dan menyimpulkan media serta teknik 

yang digunakan gambar yang dipilih dari membaca teks pada kegiatan 

sebelumnya.  

 

Tabel 4.3 

Analisis Kegiatan Tema 6 

 
Subtema  : 1 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, 

Dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Dengan 

melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu 

menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertangung jawab. Dengan 

membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara 

tepat. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  
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Membaca 

Pada kegiatan ini dapat menunjukkan kegiatan menganalisis (C4) dimana siswa diminta 

membaca sebuah teks bacaan kemudian menguraikan suatu argumen dengan menjawab 

pertanyaan yang terdapat pada buku, “Mengapa api sangat penting dalam kehidupan?”, 

“Bagaimana nenek moyang mendapatkan api?”. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana siswa mengungkapkan, 

menganalisis  dan mengungkapkan suatu pertanyaan dalam sebuah pertanyaan.  

Menulis 

Kegiatan ini menujukkan kegiatan mengevaluasi (C5) dimana siswa memilih kata-kata 

kunci pada bacaan kemudian memberikan kesimpulan terhadap bacaan sebelumnya. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication 

dimana siswa menyampaikan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun lisan dengan 

mengutarakan apa yang ditemukan dalam sebuah kesimpulan  

Mengamati 

Pada kegiatan ini menunjukkan kegiatan menganalisis (C4) dimana siswa diminta 

mengamati kegiatan dikeseharian dan menguraikan kegiatan dengan menemukan alat dan 

energi panas yang digunakan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu critical thingking dimana siswa menggunakan kemampuannya untuk 

mengungkapkan alat dan energi panas apa yang ditemukan dikeseharian 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa membandingkan perbedaan dan 

persamaan dari pekerjaan teman yang kemudian memperjelas sumber energi mana yang 

sering digunakan sehari-sehari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu commucation dimana siswa dituntut untuk menghormati perspektif 

berbeda dari teman lain dan melakukan diskusi yang baik dengan teman. 

Mencoba 

Percobaan yang dilakukan menunjukkan kegiatan C5 dimana dengan mengamati, 

mengukur, membuktikan percobaan tersebut kemudian menyimpulkan hasil dari 

percobaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking, collaboratioan and communication dimana siswa menyelesaikan 

permaslahan dengan membuktikan percobaan yang di lakukan secara berkelompok dan 

mengutarakan hasil diskusi dari percobaan dalam bentuk tulisan  

Merenungkan 

Siswa diminta menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan dan 

dipelajari, hal merupakan kegiatan C5 dimana siswa menuliskan kembali apa yang sudah 

diketahui dan didapatkan dengan bahasa sendiri. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan 

mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri. 

Kerjasama 

Pada kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati kegiatan-kegiatan 

yang ada dirumah dan mengumpulkan kegiatan apa saja yang memerlukan energi panas 

dalam jumlah banyak Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking and collaboration memberi penalaran dan memberi pilihan 

mengenai kegiatan apa saja yang memerlukan energi panas dengan bantuan orang tua 

Pembelajaran  : 2 

Tujuan pembelajaran: Dengan membuat kesimpulan dari bacaan siswa mampu menyajikan ringkasan teks 

penjelasan secara ringkasan dan jelas. Dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa 

mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan seharihari secara bertanggung jawab. • 

Dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, siswa mampu membuat laporan 

tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor secara tepat. Dengan mengamati nada nada yang digunakan 

dalam lagu yang disajikan, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan 

secara jelas dan tepat. Dengan menyanyikan lagu daerah, siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada 

pentatonis secara percaya diri. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa berdiskusi dan menguraikan tentang 

“Bagaimana menetukan air teh/jeruk terasa panas/dingin?”, “Dapatkah menentukan 

perbedaan suhu dua benda dengan indera peraba pada telapak tangan?”. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking, 

communication and collaboratioan dimana siswa melakukan diskusi dengan teman dan 

menyelesaikan permasalahan dengan tetap menghormati protestif berbeda dari teman yang 

lain. 
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Menulis 

Pada kegiatan ini siwa membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci yang sudah ditemukan 

dan menuliskan perbedaan panas dan suhu serta manyimpulkannya yang kegiatan ini 

menunjukkan kegiatan C6. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu critical thingking dimana siswa menyampaikan komunikasi dalam bentuk tulisan 

maupun lisan dengan mengutarakan apa yang ditemukan dalam sebuah kesimpulan tentang 

perbedaan panas dan suhu 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan surat kabar kemudian 

mencari gambar barang yang menggunakan sumber energi panas dan memberikan 

penjelasan kegunaan dan energi yang digunakan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking, creative and inovation dimana siswa 

mnyusun surat kabar dan menyampaikan gagasan tentang kegunaan.  

Mencoba 

Kegiatan percobaan ini dapat menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuktikan 

peristiwa perpindahan panas dengan melakukan percobaan mengukur suhu benda dan 

memberikan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking, collaboratioan and communication 

dimana siswa menyelesaikan permasalahan dengan membuktikan percobaan yang di 

lakukan secara berkelompok dan mengutarakan hasil diskusi dari percobaan dalam bentuk 

tulisan. 

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa mencari perbedaan dengan 

membandingkan antara tangga nada diatonis dan pentatonic. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking and communication dimana 

siswa mengungkapkan perbedaan dengan melakukan perbedaan informasi yang dilakukan 

Bernyanyi 

Pada kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyanyikan lagu berdasarkan 

tangga nadanya lalu merangkum asal, tangga nada, arti syair, serta kesan dari lagu Cublak-

cublak suweng dan Gundhul-gundhul pacul. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu creative and inovatif dimana siswa melakukan kegiatan 

bernyayi mengikuti tangga nada dari lagu 

Merenungkan 

Siswa diminta menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan dan 

dipelajari, hal merupakan kegiatan C5 dimana siswa menuliskan kembali apa yang sudah 

diketahui dan didapatkan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah 

dipelajari dengan bahasa sendiri. 

Pembelajaran  : 3 

Tujuan pembelajaran: Dengan membuat kesimpulan dari bacaan “Manusia dengan Lingkungan Alam”, siswa 

mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa 

mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Dengan 

menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar 

tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa 

mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Berdiskusi 

Pada kegiatan ini siswa menelaah dan menguraikan usaha-usaha yang dilakukan manusia 

untuk memanfaatkan energi panas matahari guna memenuhi kebutuhan yang mana kegiatan 

ini menunjukkan kegiatan C4. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu critical thingking dimana siswa menganalisis dan mengungkapkan uraian 

mengenai usaha yang dilakukan manusia dengan energi matahari 

Membaca 

Membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci yang sudah ditemukan kemudian 

menghubungkan interaksi antara manusia dengan lingkungannya dengan menjawab 

pertanyaan hal ini menunjukkan kegiatan C6. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking, creative inovative and communication 

dimana siswa menyusun pertanyaan dari kata temuan dan megutarakan dengan menjawab 

pertanyaan 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa mencari dan merinci pokok pikiran 

dari bacaan kemudian menjadikan tulisan 1 paragraf dengan menjelaskan interaksi manusia 

dengan lingkungan menggunakan pokok pikiran yang sudah dicari, Kompetensi 
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keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana siswa 

mengolah pokok pikiran yang didapat dalam 1 paragraf 

Mencoba 

Pada kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa mengamati lingkungan tempat 

tinggal dan merangkum bentuk interaksi masyarakat dengan lingkungan alam beserta hasil 

interaksinya dengan alam. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu communication dimana siswa mengolah bacaan dan merangkumdalam bentuk 

tulisan menggunakan ide-idenya sendiri 

Berdiskusi 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa mendiskusikan bahwa salah satu hak 

warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak.  

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merinci hak-hak apa saja yang harus 

didapatkan oleh seorang anak dan bagaimana cara mendapatkan hak tersebut. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum dan menuliskan hak-hak 

sebagai pelajar menggunakan bahasa sendiri “Hak-hakku”. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking and communication 

Merenungkan 

Siswa diminta menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan dan 

dipelajari, hal merupakan kegiatan C5 dimana siswa menuliskan kembali apa yang sudah 

diketahui dan didapatkan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah 

dipelajari dengan bahasa sendiri. 

Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Dengan mengisi diagram berdasarkan bacaan, siswa mampu menguraikan konsep-

konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi secara tepat dan jelas. Dengan mengamati lingkungan 

sekitarnya dan melengkapi tabel, siswa mampu menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan 

lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. Dengan membaca dan mempresentasikan 

isi bacaan, siswa mampu menjelaskan makna kewajiban secara percaya diri. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati gambar dan menguraikan 

apa yang ditemukan dari gambar tersebut dengan menjawab pertanyaan “Bagaimana 

pendapat dari gambar yang sudah diamati?”, Bagaimana hubungan manusia dengan 

lingkungan pada gambar?”. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu critical thingking dimana siswa mengungkapkan, menganalisis  dan 

mengungkapkan suatu pertanyaan dalam sebuah pertanyaan. 

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan pendapat dengan 

menjawab pertanyaan “Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? 

Mengapa?” serta menemukan interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat merugikan. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana siswa mengungkapkan, menganalisis  dan mengungkapkan suatu pertanyaan dalam 

sebuah pertanyaan. 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumulkan kata-kata penting dari 

paragraf-paragraf pada bacaan kemudian memberikan penjelasan dengan kata-kata baku 

yang menggunakan diagram yang tersedia. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa menyampaikan komunikasi dalam 

bentuk tulisan maupun lisan dengan mengutarakan apa yang ditemukan dalam sebuah 

diagram 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 merinci pengaruh negatif dan usaha memperbaiki  

dari kegiatan interaksi tersebut dengan mengumpulkan bentuk kegiatan interaksi. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana siswa menyelesaiakan permasalahan dengan menyusun, mengungkapkan dan 

menganalisis sebuah permasalahan/informasi 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca teks bacaan untuk 

mengetahui mengenai kewajiban warga negara dan siswa.  

Berdiskusi 
Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa diminta untuk menyusun hak dan 

kewajiban sebagai siswa dan anak dirumah lalu menyimpulkan. Kompetensi keterampilan 
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berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu  critical thingking dimana siswa 

menyelesaiakan permasalahan dengan menyusun, mengungkapkan dan menganalisis 

sebuah permasalahan/informasi 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa Menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri. 

Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan dan membuat kesimpulannya, 

siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat. Dengan mengidentifikasikan kegiatan 

sehari-hari yang menggunakan energi panas, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dengan menyanyikan lagu derah yang menggunakan 

tangga nada diatonik, siswa mampu memahami tangga nada secara umum. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati gambar 2 panci baik dari 

ukuran, isi, waktu yang diperlukan untuk mendidih apakah sama dengan deskripsi dan 

bacaan serta bagaimana hubungan energi panas dengan air di panci. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berlatih 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa mengidentifikasi pernyataan yang 

tersedia dan memberikan tanda untuk kegiatan yang lebih banyak memerlukan energi lebih 

banyak .  

Menulis 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan isi dari masing-masing 

paragraf pada bacaan menjelaskan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri.  

Bernyanyi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan lagu daerah dari tangga 

nada yang digunakan, arti syair dan kesan saat mendengarkan lagu tersebut. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri. 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan benda-benda yang 

mengalami pemuaian saat panas dan menemukan cara mengatasi pemuaian agar tidak 

rusak. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

collaboration dimana siswa melakukan Kerjasama dengan orang tua untuk mengumpulkan 

benda yang mengalami pemuaian 

Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks 

penjelasan secara tepat dan mudah dimengerti. Dengan menuliskan tanggung jawabnya, siswa mampu 

memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan seharihari secara benar.  

Dengan melengkai tabel tangga nada, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang 

diperdengarkan secara benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Mengamati 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca suatu bacaan mengenai 

tanggung jawab warga negara.  

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan kata-kata kunci 

yang kemudian menuliskan isi bacaan dengan kata kunci yang sudah di susun lalu di 

jadiakan 1 paragraf dengan menulisnya menggunakan kata-kata baku. Kompetensi 
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keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat kalimat dengan 

mengembangkan kosa kata yang tersedia menjadi suatu kalimat dengan kata-kata baku 

dan bahasa sendiri. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyusun contoh kegiatan yang 

berhubungan dengan tanggung jawab dan tanggung jawab yang belum. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

Berdiskusi dan 

bernyanyi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat salinan lagu beserta nada, 

angkanya kemudian menentukan tangga nada digunakan dan kesan terhadap lagu tersebut 

serta menyanyikan sesuai tangga nada dan cara menyanyikan. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat surat atau ucapan atau 

nyanyian atau karya lain sebagai ucapan terimakasih pada orang tua. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu collaboration dimana siswa 

berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati 

perspektif yang berbeda 
Subtema  : 2 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari 

media cetak secara benar. Dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor 

dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dengan melakukan percobaan mengggunakan sendok dan air 

panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Berdiskusi dan 

membaca 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca dan meninjau bacaan 

mengenai perpindahan panas dan kalor.  

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyusun informasi penting terkait 

perpindahan panas atau kalor, membuat kalimat berdasarkan kata baku yang sudah 

tersedia serta membuat diagram mengenai perpindahan panas atau kalor. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan creative 

innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal 

baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa memberikan gambaran cara 

perpindahan kalor dengan konduksi dan menuliskan contoh peristiwanya sesuai 

pemahaman. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan 

hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan adanya perpindahan kalor dengan konduksi dan memberikan kesimpulan 

dari hasil percobaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 
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yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan mengumpulkan 

kegiatan-kegiatan di rumah yang menunjukan perpindahan kalor dengan konduksi. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu collaboration 

dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab serta 

menghormati perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 2 

Tujuan pembelajaran: Dengan mengidentifikasikan hal-hal penting dari bacaan, siswa mampu menyajikan 

hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Dengan membuat peta 

konsep, siswa mampu menjelaskan cara perpindahan kalor secara percaya diri. Dengan melakukan 

percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Dengan 

mengamati gambar pola lantai dalam tari, siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi 

daerah secara tepat. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan menegnai 

perpindahan panas atau kalor secara konveksi.  

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyusun informasi penting terkait 

perpindahan panas atau kalor, membuat kalimat berdasarkan kata baku yang sudah 

tersedia serta membuat diagram mengenai perpindahan panas atau kalor. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan creative 

innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal 

baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan adanya perpindahan kalor dengan konveksi dan memberikan kesimpulan 

dari hasil percobaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan  communication dimana siswa memahami dan 

mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan untuk mengetahui 

pola lantai dalam seni tari.  

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal 

penting yang disampaikan temanmu dan berikan pendapat. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menampilkan gerakan pola lantai 

dengan mempergakan gerakan yang terdapat pada gambar. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka 

terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 
Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 
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tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan mengumpulkan 

kegiatan-kegiatan dirumah yang menunjukan perpindahan kalor dengan konveksi. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 3 

Tujuan pembelajaran: Dengan menemukan pokok pikiran bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks 

penjelasan dari media cetak secara benar. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu 

mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial budaya Indonesia 

secara rinci. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

sebagai warga masyarakat secara jelas. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Mengamati 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa meninjau gambar disertai dengan 

membaca suatu pernyataan.  

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca artikel untuk mengetahui 

kehidupan nelayan pemburu nelayan.  

Menulis 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa menentukan pokok-pokok pikiran 

dalam kartu pokok dan menyimpulkannya dalam 1 paragraf.  

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat pertanyaan berdasarkan 

rangkuman atau ide pokok yang sudah di dapat dan menjawab pertanyaan teman lain. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative 

innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal 

baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan collaboration dimana siswa 

berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati 

perspektif yang berbeda 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan isi bacaan dengan 

menjawab pertanyaan .  

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa melakukan pengamatan dan 

membuat laporan mengenai kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal dan 

disimpulkan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, 

beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai 

kewajiban warga negara Indonesia.  

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa membandingkan hak dan kewajiban, 

nelayan, petani dan pelajar serta menyimpulkanya. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 

Mencoba 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa menentukan kewajiban  yang harus 

ditingkatkan dengan menuliskan pada tempat yang disediakan.  

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 
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Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Dengan membuat diagram tentang isi bacaan, siswa mampu menyajikan hasil 

kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat dan jelas. Dengan bekerja dalam 

kelompok, siswa menemukan sumber belajar tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia 

secara rinci. Dengan membuat proyek buku, siswa mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

sebagai warga masyarakat dalam kehidupan seharihari secara jelas. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah gambar dan bacaan lalu 

siswa menguraikan maksud dari pernyataan tersebut, dengan tanya jawab. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai 

kehidupan nelayan di Indonesia 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat diagram berisi penjelasan 

dari setiap paragraf pada bacaan dan memebri keterangan hubungan antara pokok pikiran 

dari setiap paragraph. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda 

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah informasi dari bacaan lalu 

menguraikan peran yang terlibat dalam kegiatan dibacaan kemudian disimpulkan. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum hak dan kewajiban serta 

menuliskan ide atau pendapat dalam bentuk peta pikiran dari pengamatan terhadap kegiatan 

pelelangan ikan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan 

yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang 

sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat buku tentang hak dan 

kewajiban masyarakat sesuai yang di amati dan membuat peta pikiran dari hal-hal penting 

pada buku sesuai petunjuk di buku. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari dengan mnejawab pertanyaan. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Dengan menuliskan pemahamannya tentang isi bacaan, siswa mampu menyajikan 

hasil kesimpulan isi teks penjelasan secara tepat. Dengan mengisi laporan percobaan, siswa mampu membuat 

laporan percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi dengan benar. Dengan berlatih, siswa mampu 

mengembangkan pola lantai tari kreasi daerah secara kreatif. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai 

perpindahan panas secara radiasi.  
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Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat diagram berisi penjelasan 

dari setiap paragraf pada bacaan dan memberi keterangan hubungan antara pokok pikiran 

dari setiap paragraph. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan adanya perpindahan kalor dengan radiasi dan memberikan kesimpulan dari 

hasil percobaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa melakukan gerakan pola lantai salah 

satu tarian dengan urutan yang dapat di ubah dan memodifikasi tarian dengan pola lantai 

sesuai masing-masing kelompok. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan mengumpulkan 

kegiatan dirumah yang menunjukan perpindahan kalor dengan radiasi. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Dengan membuat daftar informasi penting dari tiap paragraf bacaan, siswa mampu 

menyajikan ringkasan teks penjelasan secara mandiri. Dengan membuat komik, siswa mampu menjelaskan 

tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara runtut. Dengan berlatih, 

siswa mampu meragakan hasil kreasi pola lantai tari daerah dengan benar sesuai ekspresi. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacan mengenai mengenal 

tari pendet dari Bali  

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum informasi penting 

terkait tari pendet dangan kalimat kata baku dan merangkumnya dalam diagram mengenai 

penjelasan pada bacaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menampilkan tarian dengan 

memperagakan gerak tarian menggunakan pola lantai yang sudah di kembangkan. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative 

innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal 

baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Berlatih  

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat gambar dalam bentuk 

komik dengan gelembung dialog tentang peristiwa hak dan kewajiban lalu disimpulkan. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative 
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innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal 

baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswamenyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat janji sesuai kewajiban 

yang dapat dilakukan ditumah. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 
Subtema  : 3 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Dengan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks 

penjelasan pada media secara tepat. Dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa 

mampu m menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. 

Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat 

mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai bahan 

konduktor dan isolator  

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyusun dan membuat kalimat 

berdasarkan kata miring yang terdapat pada bacaan dengan kata baku serta artinya dan 

menuliskan pokok pikiran tiap paragrap dalam bentuk diagram. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan adanya kemampuan menghantarkan panas dari suatu benda dan 

memberikan kesimpulan dari percobaan . Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan communication dimana 

siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan benda-benda 

dirumah sesuai sifat hatarannya. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi 

dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda dan critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Pembelajaran  : 2 

Tujuan pembelajaran: Dengan mencermati bacaan, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks 

penjelasan secara tepat. Dengan menuliskan kembali isi teks bacaan, siswa mampu menyajikan hasil 

kesimpulan isi teks penjelasan secara mandiri. Dengan mengamati lingkungan sekitar dan mengisi tabel 

informasi, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat 

perpindahan kalor secara tepat. Dengan membuat kliping, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar 

cerita secara tepat. 



45 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah bacaan dan menguraikan 

hal-hal penting yang terdapat bacaan dan menjadikan 1 paragraf dengan kata baku dan 

ejaan yang benar. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan untu mengetahui 

penggunaan benda konduktor dan isolator 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum dan memperjelas isi 

tiap-tiap paragraph dari bacaan lalu membuat diagram tentang pokok pikiran. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Mengamati 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa mengidentifikasi benda disekolah 

dan dirumah lalu menjelaskan sifat hantarannya  

Mengamati  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menggali infomasi mengenai gambar 

cerita  

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melengkapi keterangan sesuai 

gambar yang disediakan menyampaikan kesan saat mengamati gambar dan membuat 

kliping dengan mengumpulkan gambar-gambar diberbagai media. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan creative 

innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal 

baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari gambar yang menjelaskan 

penggunaan alat elektronik dirumah dan saran atas gambar tersebut. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 3 

Tujuan pembelajaran: Dengan menuliskan isi dari tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks 

penjelasan (eksplanasi) pada media cetak atau elektronik secara tepat. Dengan membandingkan artikel, siswa 

mampu membandingkan aktivitas masyarakat di bebarapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, 

sosial dan budaya Indonesia secara percaya diri. Dengan menganalisis, siswa mampu mengidentifikasi 

akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara mandiri. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca dan 

menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum dan memperjelas isi 

tiap-tiap paragraph dari bacaan lalu menuliskan dalam diagram tentang pokok pikiran. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 
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communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Membaca  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa mencari arti tentang kegiatan 

didaerah tempat tinggal dan membuat kliping sederhana (nama,tempat, tujuan dan 

manfaat) kegiatan dan membuat penjelasan dalam bentuk tabel mengenai hak dan 

kewajiban orang-orang yang terlibat di kegiatan tersebut serta penjelasan tentang hal yang 

terjadi bila tidak melakukan kewajiban. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan creative innovation 

dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta 

bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Dengan menuliskan kembali isi bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks 

penjelasakan pada media cetak atau elektronik secara lengkap. Dengan mencari informasi, siswa mampu 

membandingkan aktivitas masyarakat di bebarapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial dan 

budaya Indonesia secara mandiri. Dengan mengamati masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, 

siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di 

masyarakat secara tepat. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum dan memperjelas isi 

tiap-tiap paragraph dari bacaan lalu membuat diagram tentang pokok pikiran. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan dari teman lain. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan penyebab, akibat dan 

usaha untuk mengatasi masalah sosial dilingkungan tempat tinggal dan sekolah. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari informasi tentang oleh-oleh 

khas daerah atau kerajinan tangan mulai dari nama, keunikan dan manfaat lalu 

disimpulkan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 
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Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa memberikan uraian dari 

penyebab,akibat dan cara mengatasi ketika orangtua terjadi masalah dirumah. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Dengan membuat diagram isi bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi 

teks penjelasan pada media elektronik secara visual secara tepat. Dengan mengamati dan mengidentifikasi 

benda-benda di lingkungan rumah, siswa mampu menyusun tabel contoh benda-benda yang menggunakan 

konsep perpindahan kalor secara rinci dan lengkap. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu 

mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat gambar cerita secara benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Membaca dan 

menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum dan memperjelas isi 

tiap-tiap paragraph dari bacaan lalu membuat diagram tentang pokok pikiran. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan peralatan dirumah 

dan menguraikan bahan, kegunaan dan sifat hantarannya. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca dan 

mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menuliskan penjelasan mengenai 

dengan kata-kata sendiri dan mencari gambar cerita untuk dibuat kliping sederhana serta 

keterangan pada gambar dengan bentuk cerita. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan creative innovation 

dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta 

bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Dengan mempresentasikan diagram, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi 

teks penjelasan pada media elektronik secara visual dengan tepat dan jelas. Dengan mempresentasikan 

masalah dan menjelaskan penyebabnya, siswa mampu melaporkan pengalaman penerapan melaksanakan 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara percaya diri. Dengan menuliskan 

sebuah cerita berdasarkan gambar cerita, siswa mampu memahami gambar cerita secara jelas. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum dan memperjelas isi tiap-

tiap paragraph dari bacaan tentang masalah sosial di sekitar kita. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 
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Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan masalah sosial, 

penyebab, pihak yang terlibat dan cara mengatasi masalah disekolah maupun rumah dan 

membuat poster pemberitahuan melaksanakan kewajiban. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca baccan mengenai 

memahami gambar cerita 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat cerita berdasarkan gambar 

yang dipilih dan mencari tahu media dan teknik yang digunakan pada gambar. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative 

innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal 

baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Subtema  : 4 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Literasi 1 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari hal-hal penting pada bacaan 

dan menemukan tokoh, alur cerita, bagaimana masalah dalam cerita diselesaikan dan 

pesan moral yang dapat di petik. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan 

mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan 

mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Literasi 2 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari hal-hal penting pada bacaan 

dan menemukan tokoh, alur cerita, bagaimana masalah dalam cerita diselesaikan dan 

pesan moral yang dapat di petik serta mencari peran-peran yang terlibat diperpustakaan 

sekolah (hak dan kewajiban). Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan 

mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan 

mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Literasi 3 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari hal-hal penting pada bacaan 

dan menemukan tokoh, alur cerita, bagaimana masalah dalam cerita diselesaikan dan 

pesan moral yang dapat di petik serta membandingkan antara tokoh rako dan maro. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Literasi 4 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari hal-hal penting pada bacaan 

dan menemukan tokoh, alur cerita, bagaimana masalah dalam cerita diselesaikan dan 

pesan moral yang dapat di petik serta mencari arti kata bercetak tebal dan membuat 

kalimat dengan kata tersebut menggunakan kata baku. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Literasi 5 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari hal-hal penting pada bacaan 

dan menemukan tokoh, alur cerita, bagaimana masalah dalam cerita diselesaikan dan 

pesan moral yang dapat di petik serta membuat gambar peristiwa perpindahan panas 

melalui konfeksi, raidasi dan konduksi mengunakan media kering serta penjelasannya. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan 

hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 
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Literasi 6 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari hal-hal penting pada bacaan 

dan menemukan tokoh, alur cerita, bagaimana masalah dalam cerita diselesaikan dan 

pesan moral yang dapat di petik serta mencari informasi tentang lagu dan sen itari yang 

berasal dari betawi atau daerah di indonesia yang belum pernah dikunjungi. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

 

2. Analisis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi pada Tema 7 

Penelitian dilakukan dengan menganalisis setiap butir kegiatan yang 

terdapat pada buku siswa kelas V tema 7. Pada tema 7 terdapat 4 subtema 

yang mana keseluruhan kegiatan pembelajaran mulai dari subtema 1 hingga 

subtema 4 terdapat 136 kegiatan pembelajaran. Sama halnya pada tema 6, 

kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan disetiap pembelajaran yang 

memfasilitasi pengalaman belajar bermakna dimana pada buku siswa kelas 

V tema 6 ini diturunkan menjadi subjudul seperti pada penjelasan “tentang 

buku” yang terdapat pada awal buku tematik kelas V ini. Subjudul 

kegiatannya yaitu “Ayo Mengamati”, Ayo Menulis”, “Ayo Membaca”, 

“Ayo Mencoba”, “Ayo Berdiskusi”, “Ayo Berkreasi”, “Ayo Bernyanyi”, 

“Ayo Berlatih”, “Ayo Renungkan” serta kegiatan yang dapat dilakukan 

dirumah yaitu “Kegiatan Bersama Orang Tua.” Analisis dilakukan 

berdasarkan indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta/mengkreasi (C6). Data 

yang diperoleh dari hasil analisis pada setiap indikator keterampilan berpikir 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Data Analisis Tema 7 

 

Indikator 
Mengingat 

(C1) 

Memahami 

(C2) 

Mengaplikasi 

(C3) 

Menganalisis 

(C4) 

Mengevaluasi 

(C5) 

Mencipta/Mengkreasi 

(C6) 

Jumlah 

Kegiatan 
14 18 5 36 44 19 

 

Sesuai data pada tabel 4.4 mengenai hasil analisis keterampilan 

berpikir tingkat tnggi pada buku siswa kelas V tema 7 dapat diketahui 

jumlah kegiatan yang mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk 
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mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi serta kegiatan yang 

belum terlihat keterampilan berpikir tingkat tingginya. Tingkat 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada buku siswa kelas V tema 7 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.5 

Data Tingkat Keterampilan Berpikir pada Tema 7 

 
Indikator Presentase 

Mengingat (C1) 10,3 % 

Memahami (C2) 13,2 % 

Mengaplikasi (C3) 3,7 % 

Menganalisis (C4) 26,5 % 

Mengevaluasi (C5) 31,6 % 

Mencipta/Mengkreasi (C6) 14,7% 

 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang 

mendukung keterampilan berpikir tingkat tinggi C4-C6 terdapat 72,8% 

sedangkan kegiatan pembelajaran yang masih perlu dimaksimalkan lagi 

kegiatannya terdapat 27,2%. Berikut kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada tema 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5  Kegiatan C5 Tema 7 

 

Berdasarkan gambar 4.5 kegiatan yang dilakukan dapat 

menunjukkan adanya kegiatan mengevaluasi (C5) dimana siswa dilatih 

untuk melakukan perbandingan mengenai pelaksanaan pemerintahan antara 
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pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda menggunakan prinsip 

apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dan berdasarkan pada 

bacaan sebelumnya. Pada kegiatan ini menunjukkan kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi berfikir kritis (critical thingking) 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan melakukan 

perbandingan antara pemerintahan colonial Inggris dan Belanda dengan 

prinsip-prinsip tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6  Kegiatan C4 Tema 7 

 

Berdasarkan gambar 4.6 kegiatan yang dilakukan dapat 

menunjukkan adanya kegiatan menganalisis (C4) dimana siswa diminta 

memecahkan suatu permasalahan yang diambil dari pernyataan/deskripsi 

singkat mengenai suatu permasalahan/peristiwa seperti pada “Tindakan apa 

yang akan kamu lakukan ketika ada temanmu yang menginjak kakimu atau 

kamu yang tidak sengaja menginjak kaki temanmu?”, “Bagaimana sikapmu 

apabila kamu mendapatkan nilai yang kamu harapkan atau nilai yang tidak 

kamu harapkan?”. Pada kegiatan ini menunjukkan kompetensi berpikir 

tingkat tinggi berpikir kritis (critical thingking) dan komunikasi 

(communication) dimana siswa memecahkan sebuah permasalahan dengan 

mengungkapkan dan menganalisis  suatu pertanyaan/pernyataan yang 

disediakan menggunakan pengutaraan bahasa yang baik. 
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Gambar 4.7  Kegiatan C6 Tema 7 

 

Berdasarkan gambar 4.7 kegiatan yang dilakukan dapat 

menunjukkan adanya kegiatan mencipta/mengkreasi (C6) dimana siswa 

diminta membuat undangan setengah resmi dengan memberikan hiasan 

lukisan daerah dengan memilih salah satu tema yaitu pertunjukan kesenian, 

pentas seni, peringatan HUT, perlombaan olahraga atau kerja bakti. Pada 

kegiatan ini menunjukkan kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

kreatif dan inovasi (creative and innovation) dimana siswa membuat 

undangan sesuai kreatifitas masing-masing tetapi tetap pada tema tertentu 

yang dipilih. 

 

Gambar 4.8  Kegiatan C1 Tema 7 

 

Berdasarkan pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa pada kegiatan 

“Kerjasama dengan orang tua” siswa diminta mengamati benda dirumah 

dan menuliskan benda yang berwujud padat, cair dan gas dengan 

mengidentifikasi benda-benda dirumah. Kegiatan mengidentifikasi dalam 
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aktivitas ini masuk pada ranah mengetahui (C1) dimana pada KKO 

mengidentifikasi juga masuk pada ranah C1. 

 

Tabel 4.6 

Analisis Kegiatan Tema 7 

 

Subtema  : 1 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia, siswa 

dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Dengan 

membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia 

dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang 

sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan 

informasi sebuah teks secara tepat. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat 

wujud benda (padat, cair, dan gas). 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati gambar lalu 

menguraikan gambar dengan menyampaikan hasil mengamati lewat menjawap pertanyaan 

dan juga mengaitkan gambar dengan peristiwa penjajahan. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana siswa 

memecahkan sebuah permasalahan dengan mengungkapkan dan menganalisis sebuah 

gambar dan mengungkapkan dengan menjawab pertanyaan/pernyataan yang disediakan  

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan tentang peristiwa 

kedatangan bangsa barat 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan pendapat dengan 

menjawab pertanyaan “bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? “ mengapa 

bangsa barat melakukan penjajahan?”. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana siswa memecahkan sebuah permasalahan 

dengan  menganalisis dan mengungkapkan dengan menjawab pertanyaan/pernyataan  

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat alasan mengenai bacaan 

mulai dari bagian menarik, informasi penting, pendapat dan saran. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

menutaraka ide/pendapat dengan bentuk ulasan mengenai sebuah bacaan 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum informasi kedatangan 

bangsa eropa ke indonesia dari buku, surat kabar, majalah, artikel, dan internet. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication 

dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa 

sendiri dalam ebntuk rangkuman 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa memperjelas mengenai semboyan 

3G dengan bahasa sendiri dan pendapat setuju tidaknya terhadap 3G. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan penjelasan suatu informasi 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat cerita (angan-angan) 

berkaitan dengan kedatangan bangsa eropa ke Indonesia. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative and innovation dimana siswa 

berkreasi dengan membuat cerita mengani kedatangan bangsa eropa 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan untuk 

mengetahui sifat-sifat benda.  

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa melakukan percobaan dan membuat 

laporan percobaan dengan poster serta memberikan penjelasan terhadap hasil percobaan 

(perbedaan sifat wujud benda). Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 
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kegiatan ini yaitu creative innovation and communication dimana siswa berinovasi 

dengan sebuah percobaan kemudian disampaikan denganbentuk laporan 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa mengidentifikasi benda berwujud 

padat, cair, dan gas.  

Pembelajaran  : 2 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-

peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara tepat. Dengan membaca teks, 

siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Dengan berdiskusi, siswa dapat 

menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Dengan melakukan 

percobaan, siswa dapat menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Dengan 

menyanyikan lagu berjudul “Rayuan Pulau Kelapa”, siswa dapat menjelaskan tangga nada secara benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca mengenai peristiwa pada 

masa pemerintahan inggris dan belanda. 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat peta konsep berdasarkan 

bacaan atau hasil rangkumkan yang sudah di buat sebelumnya. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka 

terhadap perspektif berbeda 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan pendapat mengenai 

sejarah kolonialisme di indonesia (faktor pendukung, ringkasan peristiwa, dan kondisi 

rakyat indonesia). Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Membaca dan 

Berdiskusi 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan.  

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa merancang dan menampilkan 

peristiwa mencair,membeku, menguap. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa 

yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri dan creative innovation dimana siswa 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka 

terhadap perspektif berbeda 

Bernyanyi 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa siswa ditugaskan untuk menyanyikan 

lagu rayuan pulau kelapa 

Berlatih 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan isi dari syair lagu 

rayuan pulau kelapa 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan dan menguraikan 

kegiatan-kegiatan dirumah yang menunjukan perubahan wujud benda. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 3 
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Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial 

Belanda secara benar. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap 

pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah secara benar. Dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan 

berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. Dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi 

berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca mengenai sistem tanam 

paksa pemerintahan colonial belanda 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan dan menguraikan 

bacaan serta mencari kosakata baku, kata serapan dan bahasa asing beserta artinya. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Menulis 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjabarkan informasi penting dari 

bacaan berdasarkan prinsip yang ditentukan 

Tahukah kamu 

dan Berlatih 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjabarkan informasidari bacaan  

dengan menjawab pertanyaan 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyusun peta konsep berkaitan 

dengan perlawanan terhadap belanda dari bacaan sebelumnya dan memberikan 

kesimpulan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda 

Tahukah kamu 

dan Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat cerita berdasarkan diri 

sendiri (ras, suku, daerah kesenian) dan mengisi peta tematik tersedia. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal 

pergerakan nasional secara runtut. Dengan mengamati, siswa dapat memahami kondisi kehidupan 

masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional di berbagai bidang secara tepat. Dengan 

membaca, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang membedakan suku bangsa satu dan yang lain secara 

benar. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928 secara 

tepat. Dengan bercerita, siswa dapat mengenali identitas dan keragaman suku bangsa teman-temannya 

dengan penuh percaya diri. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Tahukah kamu 

dan Berlatih 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan komentar (presentasi) 

dari biografi dan kisah perjuangan dr. Sutomo. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan communication dimana 

siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 
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Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum faktor internal dan 

eksternal yang di dapat dari buku maupun artikel. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Tahukah kamu 

dan Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan pengaruh 

perkembangan dan keadaan masyarakat indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan untuk mendapatkan 

informasi mengenai peristiwa sumpah pemuda 1928 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan kata baku dan tidak 

baku pada bacaan beserta artinya. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan 

mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan 

mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Menulis 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjabarkan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan arti penting 

penggunaan istilah “indonesia” bagi perjuangan bangsa indonesia dan hubungannya dengan 

proses pergerakan bangsa Indonesia. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa 

yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Tahukah kamu 

dan Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menghubungkan satu permasalahan 

dengan permasalahan yang lain dan meengkategorikan suku bangsa. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyusun dan menyusun cerita 

mengenai identitas dari teman. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Berkreasi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat laporan hasil wawancara 

dengan lingkungan sekitar mengenai suku bangsa dari warga sekitar tempat tinggal. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative 

innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal 

baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa mengumukakan sikap dan perilaku 

yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda 

Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda 

1928 secara tepat. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada 

dan tempo secara benar. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui perpindahan kalor secara 

tepat. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menelaah bacaan kemudian 

membuat ulasan mengenai hal menarik, pendapat, saran/kritik dan hal penting yang 

terdapat pada bacaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 
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penyelesaian masalahnya dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Menulis 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa mengemukakan informasi penting 

dari dampak peristiwa sumpah pemuda   

Bernyanyi dan 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah tangga nada serta nilai-

nilai persatuan dan kesatuan yang terdapat pada lagu indonesia raya dan isi dari lagu 

tersebut dengan menjawab pertanyaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca dan 

Berdiskusi 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai peristiwa 

mengembun dan menyublim dan menjelaskan dengan menjawab pertanyaan 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan mengenai perubahan wujud benda (menyublim) dan menyimpulkan dalam 

bentuk laporan singkat. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu  communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah 

dipelajari dengan bahasa sendiri dan creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari dan menuliskan sikap dan perilaku yang 

menunjukkan nilai kerukunan hidup dikehidupan sehari-hari. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan 

mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan peristiwa Kongres Perempuan Indonesia 

secara benar. Dengan bernyanyi lagu “Tanah Airku”, siswa dapat menunjukkan sikap rasa cinta kepada tanah 

air secara benar. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional 

secara benar. Dengan bekerja sama, siswa dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku yang tepat dalam 

menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Membaca dan 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan dan mengumpulkan 

kosa kata baku dan tidak baku serta menuliskan informasi penting bedasarkan 5W1H. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Bernyanyi dan 

berdiskusi 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa mendiskusikan dan menjelaskan 

informasi dari lagu dengan menjawab pertanyaan 

Tahukah kamu 

dan berlatih  

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa mengemukakan sikap setuju, tidak 

setuju serta alasan tentang penerapan nilai-nilai sumpah pemuda dan keberagaman 

indonesia 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum keragaman suku bangsa 

dan budaya yang ada disekitar tempat tinggal dalam bentuk tabel. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum kegiatan-kegiatan dari 

adanya penerapan nilai-nilai sumpah pemuda. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Subtema  : 2 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks Proklamasi 

Kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi 
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peristiwaperistiwa penting seputar pembacaan teks Proklamasi Kemederkaan dengan penuh tanggung jawab. 

Dengan membaca, siswa dapat memahami kalor dapat mengubah suhu benda dengan penuh percaya diri. 

Dengan mencoba, siswa dapat mengetahui kalor dapat mengubah suhu suatu benda dengan penuh tanggung 

jawab. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Pembuka 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati gambar dan 

menguraikan kaitan gambar dengan kemerdekaan indonesia dengan menjawab 

pertanyaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Membaca dan 

berdiskusi 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa mendiskusikan bacaan dan 

menentukan isi yang menarik dari bacaan  

Berlatih dan 

menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengusulkan dan mencari kosakata 

baku dan tidak baku beserta artinya berdasarkan bacaan sebelumnya dan menjawab 

pertanyaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca mengenai kalor 

mengubah suhu benda 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan dan 

menyimpulkan dalam bentuk cerita terkait percobaan yang di lakukan. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri dan 

creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan 

hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan peristiwa-peristiwa 

perubahan suhu karena kalor di kehidupan sehari-hari dalam bentuk tabel. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa memberikan pendapat pribadi 

terkait perjuangan pahlawan dan sebagai penerus bangsa. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami 

dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 2 

Tujuan pembelajaran: Dengan melakukan percobaan, siswa mengetahui kalor dapat menyebabkan perubahan 

wujud benda dengan penuh tanggung jawab. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-

peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dengan 

bercerita, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa setelah pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan 

dengan penuh kepedulian. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan gerak tari dengan pola 

lantai yang benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan perubahan wujud benda dan menyimpulkan hasil percobaan. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri dan 

creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan 

hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Berlatih 
Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 imana siswa melakukan percobaan dan menyusun 

laporan berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Kompetensi keterampilan berpikir 
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tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan 

mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri dan creative innovation 

dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta 

bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai peristiwa 

menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan dan mencari 

kosakata baku dan tidak baku berserta artinya. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Bernyayi  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa menyanyikan lagu hari merdeka dan 

meninjau lagu hari merdeka apabila dinyanyikan dan diiringi dengan sebuah tarian 

Berdiskusi 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa melakukan diskusi dan 

mengenukakan hasil diskusi mengenai perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan 

dan kelompok 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 3 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat mengenal Proklamator Kemerdekaan Indonesia dengan 

penuh kepedulian. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam 

menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Dengan membaca dan mengamati, 

siswa dapat mengidentifikasi nilainilai luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. 

Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang 

menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman dengan penuh tanggung jawab. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca dan 

menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan bacaan dengan 

menjawab pertanyaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Taukah kamu 

dan berlatih 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah peta dan merinci tempat-

tempat terjadinya tindakan heroik pada peta. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum pendapat mengenai 

“mengapa rakyat indonesia antusias menyambut berita proklamasi. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Taukah kamu 

dan mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati keberagaman di kelas 

dan menguraikan dalam bentuk tabel tentang identitas dan ciri khas serta menjawab 

“bagaimana menciptakan kerukunan di kelas”. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan kegiatan-kegiatan 

yang melibatkan anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal dan menjelaskan manfaat 

dan menjadikan laporan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 
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menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri  

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya 

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Dengan membaca, siswa 

dapat mengenal Ahmad Soebarjo dengan penuh kepedulian. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan 

unsur-unsur budaya dengan penuh kepedulian. Dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai identitas 

suku bangsanya dengan penuh tanggung jawab. 5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal suku-

suku bangsa di Indonesia dengan penuh kepedulian. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari dan mengumpulkan 

informasi mengenai kepanjangan PPKI dan BPUPKI. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca dan 

berlatih 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum ulasan mengenai 

bacaan dan hal penting, menarik, saran atau pendapat tentang bacaan. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca mengenai unsur-unsur 

budaya 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan menguraikani unsur-

unsur budaya disekitar tempat tinggal dan menentukan asal daerah dan beberapa tarian. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Mengamati dan 

mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menampilkan gerak tari dengan 

memperagakan yang sudah di amati dengan pola lantai sesuai gambar. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa memberikan pendapat mengenai 

perlakuan yang dapat di lakukan jika teman memiliki perbedaan. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi perjuangan dalam mempertahakan 

kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dengan bernyanyi lagu “Maju Tak Gentar”, siswa dapat 

menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Dengan 

melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau 

panas dengan tanggung jawab. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Bernyayi dan 

berlatih 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjabarkan syair lagu dengan 

menjawab pertanyaan 
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Berkreasi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa memperagakan gerak tari 

menggunakan iringan sebelumnya dengan menggembangkan pola lantai. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Membaca dan 

berlatih 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan 

Menulis  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

terkait perjuangan dalam bentuk fisik atau diplomasi dengan peta konsep 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan adanya perubahan wujud benda. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda dan  communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah 

dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari . Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh 

Belanda dengan penuh tanggung jawab. Dengan bernyanyi lagu “Syukur”, siswa dapat memaknai rasa 

syukur atas hasil perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. Dengan berikrar, siswa dapat menerapkan sikap dalam keragaman agama dan budaya dengan 

penuh kepedulian. Dengan cerita, siswa dapat menentukan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat 

dengan penuh kepedulian. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai peristiwa 

pengakuan kedaulatan indonesia oleh Belanda 

Menulis 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan menjawab pertanyaan 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan informasi dari buku, 

suratkabar, majalah, artikel dan internet lalu dan melakukan wawancara. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Bernyayi dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah lagu syukur lalu 

menguraikan nilai-nilai atau makna dan ciri-ciri lagu nasional. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Taukah kamu  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai 

konferensi berteman dalam keragaman 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mencari dan menguraikan pendapat 

tentang cara penyelesaian masalah dari cerita terkait keragaman sosial budaya. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 
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Subtema  : 3 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Dengan berlatih, siswa dapat membuat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat 

dengan penuh percaya diri. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengamati perubahan wujud benda 

yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. Dengan membaca, siswa dapat 

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dengan 

mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan 

dengan penuh kepedulian. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Taukah kamu 

dan mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati surat undangan dan 

menguraikan secara singkat penjelasan jenis surat undangan yang di amati. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa membandingkan jenis-jenis 

undangan untuk mengumpulkan persamaan dan perbedaan dari jenis-jenis undangan . 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

menunjukkan proses penyubliman dan memberikan kesimpulan hasil percobaan. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Membaca dan 

berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan dan mencari 

kosakata baku dan tidak baku dari bacaan beserta artinya. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa mengumpulkan kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan RI dan berikan pendapat mengenai 

kegiatan tersebut dalam bentuk peta pikiran. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Mengamati dan 

berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati gambar lalu 

mengumpulkan informasi tentang permasalahan faktor pendukung dan penghambat dari 

pembangunan nasional lalu melakukan wawancara. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa membuktikan peristiwa menyublim 

lalu dituliskan dalam bentuk laporan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, 

dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 

Pembelajaran  : 2 
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Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi 

kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Dengan mencari tahu, siswa dapat memahami peristiwa 

pengkristalan dengan penuh kepedulian. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis perisitiwa 

pengkristalan dengan penuh tanggung jawab. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi ragam seni 

rupa daerah dengan penuh kepedulian. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan dan mencari kosakata 

baku dan tidak baku dari bacaan serta artinya dari bacaan. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berlatih 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menceritakan kembali dalam tulisan 

dengan kata-kata sendiri dan kalimat efektif 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan mengumpulkan 

kegiatan positif yang berhubungan dengan mengisi kemerdekaan dilingkungan 

(rumah,sekolah, masyarakat). Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan 

mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan 

mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berkreasi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat tabel keseharian dari 

mencatat kebaikan dan kesalahan yang diperbuat dan membandingkannya. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Taukah kamu 

dan mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan mengenai 

perubahan wujud dan memberikan kesimpulan mengenai hasil percobaan. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai seni rupa 

daerah Indonesia 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan menguraikan 

tentang jenis senirupa yang ditemukan didaerah tempat tinggal. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa membuktikan peristiwa 

pengkristalan lalu dituliskan dalam bentuk laporan. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda dan collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam 

tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda 

Pembelajaran  : 3 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila dengan penuh 

tanggung jawab. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi makna Pancasila dalam keragaman budaya 

bangsa dengan penuh kepedulian. Dengan diskusi, siswa dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang 

berkembang di masyarakat dengan penuh kepedulian. 

Keterangan kegiatan  
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Kegiatan 

Pembelajaran 

Membaca dan 

menulis 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjelaskan informasi dari bacaan 

dengan mwnjawab pertanyaan 

Tahukah kamu 

dan berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menemukan lalu menuliskan hal-hal 

penting dalam bacaan kedalam peta pikiran. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati gambar dan menemukan 

manfaat serta ciri masyarakat indonesia melalui gotong royong dan nilai-nilai pancasila 

yang ada di gotong royong dengan menjawab pertanyaan. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan pendapat mengenai 

sikap yang terdapat pada cerita dan sikap untuk menghargai. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat menghargai perbedaan budaya dengan penuh 

kepedulian. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya sekaligus 

bisa berprestasi dengan penuh tanggung jawab. Dengan mencari tahu, siswa dapat menyebutkan perilaku-

perilaku di lingkungan sekolah dengan penuh percaya diri. Dengan mencoba, siswa dapat membuat undangan 

resmi dengan penuh tanggung jawab. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Membaca dan 

berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menemukan lalu menuliskan hal-hal 

penting dalam bacaan kedalam peta pikiran mengenaio cara melestarikan budaya bangsa. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca bacaan mengenai siswa 

SD juara pekanbaru persembahkan pentas seni 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat surat undangan resmi 

untuk kegiatan pentas seni disekolah. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, 

dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Taukah kamu 

dan mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menuliskan cara untuk menjaga 

persatuan dan kesatuan, memberikan contoh cerminan bhinneka tunggal ika dan contoh 

perilaku dalam menerima keragama suku dan budaya. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa membuktikan, memberikan alasan 

atas pengalaman yang sudah dilakukan mengenai cara menyikapi keragaman dan 

perbedaan berdasarkan pernyataan yang tersedia. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 
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menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa membandingkan kesenian daerah 

dan pada waktu orang tua masih kecil. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat surat undangan tidak resmi dengan 

penuh tanggung jawab. Dengan mencoba, siswa membuat undangan tidak resmi dengan penuh tanggung 

jawab. Dengan bercerita, siswa berbagi pengalamannya dalam membuat undangan dengan penuh percaya 

diri. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis peristiwa pengembunan sebagai salah satu 

bentuk atau jenis perubahan wujud benda. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan menguraikan isi 

gambar serta menjelaskan dengan menjawab pertanyaan. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat undangan setengah resmi 

dengan memadukan lukisan daerah berdasarkan tema tertentu. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka 

terhadap perspektif berbeda 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan kegiatan atau 

pengalaman dalam membuat undangan yang dipadukan dengan seni lukis. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Taukah kamu 

dan mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan mengenai 

perubahan wujud benda dan memberikan kesimpulan dari hasil percobaan. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda dan communication dimana siswa memahami dan 

mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi cara-cara menghargai jasa para 

pahlawan dengan penuh kepedulian. 2. Dengan berlatih, siswa dapat menanggapi berbagai permasalahan 

yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. 3. Dengan berlatih, siswa dapat 

membuat gambar ragam daerah dengan penuh tanggung jawab. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan 

Membaca dan 

berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum bacaan secara singkat 

mengenai cara menghargai jasa pahlawan dalam bentuk peta pikiran. Kompetensi 
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keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa memecahkan suatu permasalahan 

dalam pertanyaan-pertanyaan dan menguraikan pendapat atas tindakan-tindakan yang 

terdapat pada pertanyaan serta menjawab pertanyaan mengenai sikap-sikap yang dilakukan 

jika mendapatkan sesuatu. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Berkreasi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat karya seni lukis yang 

berasal dari suku bangsa atau dari daerah sendiri. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa memberikan pendapat tenteng 

perilaku atau kebiasaan dan mengevaluasi pelaksanna (sudah atau belum). Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat cerita tentang 

pengorbanan orang tua sebagai wujud sebagai sikap rela berkorban. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Subtema  : 4 

Literasi  : 1 

Tujuan pembelajaran: Dengan membuat ulasan, siswa dapat memahami isi bacaan atau teks dengan penuh 

percaya diri. Dengan berlatih, siswa dapat membuat surat undangan dengan memenuhi unsur surat undangan 

serta pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dengan penuh tanggung jawab. Dengan membuat patung 

dari bubur kertas, siswa dapat mengenal seni rupa ragam nusantara atau daerah dengan penuh kepedulian. 

Dengan membaca ikrar, siswa dapat menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-harinya dengan 

penuh kepedulian. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis berbagai bentuk atau jenis 

perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. Dengan 

melakukan kunjungan, siswa dapat mengidentifikasi peristiwaperistiwa sejarah dengan penuh kepedulian. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan  

Pembelajaran 1 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan suatu ulasan mengenai 

bacaan yang sebulumnya ditelaah dari hal menarik, informasi penting dan pendapat . 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Pembelajaran 2 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat 3 jenis (undangan resmi, 

setengah resmi, tidak resmi) dan dengan bahasa efektif serta disain menari. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Pembelajaran 3 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat patung manusia dengan 

corak sesuai dengan ciri khas suku bangsa menggunakan bubur kertas. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Pembelajaran 4 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa mengemukakan kembali Ikrar 

toleransi didepan teman dan guru 
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Pembelajaran 5 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan aktivtas pada percobaan berhubungan dengan perpindahan panas dan 

perubahan wujud serta memberikan kesimpulan. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran 6 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum kegiatan wisata 

museum dan menyusun laporan tentang wisata sejarah yang sudah dilakukan berdasarkan 

apa yang sudah diamati ketika berwisata. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, 

dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

 

3. Analisis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi pada Tema 8 

Penelitian dilakukan dengan menganalisis setiap butir kegiatan yang 

terdapat pada buku siswa kelas V tema 8. Pada tema 8 terdapat 4 subtema 

yang mana keseluruhan kegiatan pembelajaran mulai dari subtema 1 hingga 

subtema 4 terdapat 109 kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dimaksud 

merupakan kegiatan disetiap pembelajaran yang memfasilitasi pengalaman 

belajar bermakna dimana pada buku siswa kelas V tema 6 ini diturunkan 

menjadi subjudul seperti pada penjelasan “tentang buku” yang terdapat pada 

awal buku tematik kelas V ini. Subjudul kegiatannya yaitu “Ayo 

Mengamati”, Ayo Menulis”, “Ayo Membaca”, “Ayo Mencoba”, “Ayo 

Berdiskusi”, “Ayo Berkreasi”, “Ayo Bernyanyi”, “Ayo Berlatih”, “Ayo 

Renungkan” serta kegiatan yang dapat dilakukan dirumah yaitu “Kegiatan 

Bersama Orang Tua.” Analisis dilakukan berdasarkan indikator 

keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu menganalisis (C4), mengevaluasi 

(C5) dan mencipta/mengkreasi (C6). Data yang diperoleh dari hasil analisis 

pada setiap indikator keterampilan berpikir sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 

Data Analisis Tema 8 

 

Indikator 
Mengingat 

(C1) 

Memahami 

(C2) 

Mengaplikasi 

(C3) 

Menganalisis 

(C4) 

Mengevaluasi 

(C5) 

Mencipta/Mengkreasi 

(C6) 

Jumlah 

Kegiatan 
19 3 4 31 30 22 
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Sesuai data pada tabel 4.7 mengenai hasil analisis keterampilan 

berpikir tingkat tnggi pada buku siswa kelas V tema 8 dapat diketahui 

jumlah kegiatan yang mendorong dan mengarahkan peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi serta kegiatan yang 

belum terlihat keterampilan berpikir tingkat tingginya. Tingkat 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada buku siswa kelas V tema 8 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.8 

Data Tingkat Keterampilan Berpikir pada Tema 8 

 
Indikator Presentase 

Mengingat (C1) 17,4 % 

Memahami (C2) 2,8 % 

Mengaplikasi (C3) 3,7 % 

Menganalisis (C4) 28,4 % 

Mengevaluasi (C5) 27,5 % 

Mencipta/Mengkreasi (C6) 20,2 % 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang 

mendukung keterampilan berpikir tingkat tinggi C4-C6 terdapat 76,1% 

sedangkan kegiatan pembelajaran yang masih perlu dimaksimalkan lagi 

kegiatannya terdapat 23,9%. Berikut kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada tema 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9  Kegiatan C6 Tema 8 



69 

 

Berdasarkan gambar 4.9 dapat dilihat kegiatan yang dilakukan 

dalam kegiatan mencipta/mengkreasi (C6) adalah siswa diminta untuk 

membuat sebuah naskah drama pendek mengenai sikap toleransi kemudian 

siswa diminta untuk memainkan naskah drama tersebut. Pada kegiatan ini 

menunjukkan kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi creative and 

innovation dan communication dimana siswa berkreasi membuat naskah 

cerita yang berisi tentang toleransi dan disampikan dengan sebuah peragaan 

dari cerita yang sudah dibuat. 

 

 

Gambar 4.10  Kegiatan C5 Tema 8 

 

Berdasarkan gambar 4.10 dapat dilihat kegiatan yang dilakukan 

dalam kegiatan mengevaluasi (C5) adalah siswa melakukan percobaan 

untuk membuktikan proses pembentukan air tanah dan air permukaan yang 

mana terdapat 2 loyang berisi bongkahan batu dan loyang berisi batu bara 

kemudian diisi air dan didiamkan. Pada kegiatan ini menunjukkan 

kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi collaboration dan critical 

thingking dimana siswa melakukan sebuah percobaan secara berkelompok 

yang kemudian melakukan pembuktian proses pembentukan air tanah dan 

air permukaan dengan percobaan menggunakan 2 loyang yang isinya 

berbeda. 
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Gambar 4.11  Kegiatan C4 Tema 8 

 

Berdasarkan gambar 4.11 dapat dilihat kegiatan yang dilakukan 

dalam kegiatan menganalisis (C4) dimana siswa disediakan sebuah 

pertanyaan kemudian menguraikan pendapat hasil diskusi mengenai 

“Bagaimana  syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan 

untuk memasak?”, “Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk 

mencuci pakaian?” dan “Bagaimana kualaitas air yang dapat digunakan 

untuk menyiram tanaman?”. Pada kegiatan ini menunjukkan kompetensi 

berpikir tingkat tinggi critical thingking dimana siswa memecahkan sebuah 

permasalahan dengan mengungkapkan dan menganalisis  suatu 

pertanyaan/pernyataan  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12  Kegiatan C1 Tema 8 
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Berdasarkan pada gambar 4.12 dapat diketahui bahwa pada kegiatan 

“Ayo Membaca” dengan judul bacaan “Siklus Air” belum terlihat kegiatan 

yang berorientasi HOTS, namun kegiatan tersebut dapat mendukung 

kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan “Ayo Mencoba” dimana diminta untuk 

membuat gambar bagan sederhana dari hasil membaca pada kegiatan “Ayo 

Membaca”  

 

Tabel 4.9 

Analisis Kegiatan Tema 8 

 

Subtema  : 1 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-

peristiwa atau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa 

mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Melalui kegiatan 

berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman 

dengan benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan peristiwa-peristiwa pada 

teks bacaan mengenai peristiwa yang terjadi, dimana peristiwa terjadi dan penyebab dari 

peristiwa tersebut dalam bentuk peta pikiran. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana siswa menganalisis dan 

mengungkapkan mengenai terjadinya peristiwa dan penyebannya 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan informasi dan 

menguraikan hasil diskusi mengenai fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia dalam 

bentuk peta pikiran. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dan collaboration dimana siswa menyelesaikan suatu permasalahan 

mengenai fungsi air dengan berkelompok 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa mengutarakan apa yang sudah 

dipelajari sebelumnya dengan bahasanya sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyusun kegiatan-kegiatan dan 

mengenai penggunaan air sehari-hari/kegiatan yang membutuhkan air dengan berurutan 

mulai dari bangun tidur. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu creative innovative dimana siswa menyampaikan kegiatan-kegiatan penggunaan air 

dengan berurutan 

Pembelajaran  : 2 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada 

dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. 

Melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk 

menjelaskan siklus air. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam 

bacaan dengan benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Bernyanyi Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa menyanyikan lagu air terjun 



72 

 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum proses siklus air dalam 

bentuk cerita menggunakan bahasa sendiri berdasarkan gambar yang sudah diamati. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication 

dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa 

sendiri 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca teks bacaan mengenai siklus 

air 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat bagan/skema/peta konsep 

dari proses siklus air berdasarkan hasil pengamatan pada gambar sebelumnya. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum bacaan dengan bahasa 

sendiri dengan urutan peristiwa yang tepat. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang 

sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menugaskan untuk mengumpulkan 

manfaat air bagi keluarga. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan 

ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, 

beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 3 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. 

Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat 

Indonesia. Melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan 

dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi 

jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca teks bacaan mengenai 

rumah betang uuk palin 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan peristiwa-peristiwa pada 

bacaab dan menemukan keunikan-keunikan yang terdapat pada bacaan maupun menelaah 

didaerah sendiri. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan 

yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca teks bacaan mengenai 

keragaman budaya bangsa di wilayah indonesia 

Bermain peran 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat naskah drama pendek 

tentang sikap toleransi dan memainkan naskah tersebut dan mengumpulkan kesamaan 

didaerah sendiri baik kosakata, pakaian adat, lagu daerah. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka 

terhadap perspektif berbeda 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca teks bacaan mengenai jenis 

usaha dengan mengolah sumber daya alam.  

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat laporan mengenai jenis 

usaha penduudk disekitar yang memanfaatkan sumber daya alam. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 
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siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Bercerita 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa membandingkan hasil laporan dari 

kelompok lain. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri dan collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, 

beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu menjelaskan jenisjenis usaha 

masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi keragaman 

sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha. Melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyatakan 

sikapnya terhadap keragaman jenis usaha dari keluarga teman-teman sekelasnya. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca dan 

mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah teks bacaan dan 

menguraikan jenis-jenis, ciri-ciri dari jenis usaha dan mencari keuntungan dari jenis usaha 

tersebut dan membuat peta pikiran berdasarkan bacaan. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa mengumpulkan jenis usaha yang 

dilakukan keluarga atau tetangga serta menguraikan manfaat dalam bentuk tabel. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan pendapat mengenai  

“bagaimana sikap atas keragaman tersebut?”. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan jenis usaha disekitar 

dan menjelaskan manfaat dan prosuk yang dihasilkan. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja 

dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang 

berbeda 
Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada 

dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada mayor. 

Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Melalui 

kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi dengan benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Mengamati 

dan bercerita 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa menerangkan judul lagu, pencipta, 

nada yang digunakan, tempo, dan makna dari syair lagu kampungku dengan menjawab 

pertanyaannya 
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Bernyanyi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa menyanyikan lagu dengan nada, 

tempo yang tepat dan mengkreasikan dengan nada dasar yang berbeda. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana 

siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap 

terbuka terhadap perspektif berbeda 

Membaca dan 

Mencoba 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca penjelas mengenai tangga 

nada diatonis mayor dan menyebutkan pengertian serta ciri-ciri dari tangga nada tersebut 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati gambar dan menguraikan 

jawaban dengan menjawab pertanyaan terkait hasil pengamatan. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya 

menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca dan 

Menulis 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan isi bacaan kemudian 

menjawab pertanyaan dan mengurutkan peristiwa satu dengan yang lain secara tepat dan 

menuliskan dengan bahasa dan ejaan yang benar. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum tindakan-tindakan yang 

dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja 

dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang 

berbeda 
Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya 

dalam masyarakat. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Melalui 

kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman yang ditunjukkan dalam sebuah teks. Melalui 

kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Melalui kegiatan 

mengamati, siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada minor. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca cerita mengenai belajar 

toleransi dai permainan tradisional anak 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa mendiskusikan dan menguraikan 

peristiwa, kesamaan, sikap yang dapat ditiru pada teks “belajar toleransi dari permainan 

tradisional anak” dengan bahasa sendiri dan hal yang dapat dilakukan untuk 

melestarikannya. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan 

yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam 

tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda 

Tahukah kamu 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan isi bacaan dan 

menafsirkan nilai-nilai yang dapat diambil dari permainan Dhingklik Oglak Aglik dan 

Perepet serta menceritakan pengalaman bermain permainan tradisional. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta 

didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Mengamati 

dan bercerita 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa menerangkan judul lagu, pencipta, 

nada yang digunakan, tempo, dan makna dari syair lagu syukur dengan menjawab 

pertanyaannya 
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Bernyanyi dan 

Membaca 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca penjelasan mengenai tangga 

nada diatonis minor 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Subtema  : 2 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwaperistiwa atau 

tindakan pada teks nonfiksi dengan benar. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa 

dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Melalui kegiatan mencoba, 

siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Pembuka  

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati 2 gambar mengenai 

lingkungan/keadaan tanah yang subur dan tidak kemudian menguraikan pendapat 

mengenai kondisi tersebut dengan menjawab pertanyaan. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca dan 

berdiskusi 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa membaca teks mengenai siklus air 

tanah lali mengurutkan dengan bahasa sendiri proses terjadinya peristiwa siklus dalam 

bentuk diagram serta menjelaskan proses, faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan 

ketersedian air denan menjawab beberapa pertanyaan 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan pembentukan air di permukaan pada loyang isi bongkahan batu dan loyang 

isi batu bara lalu diberi air, mana yang menunjukkan pembentukan air dipermukaan setelah 

satu jam. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical 

thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang 

dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang 

sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Bercerita 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menceritakan hasil percobaan yang 

sudah dilakukan sebelumnya dan menjelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa mengumpulkan dan menemukan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan keluarga untuk menjamin ketersediaan air tanah. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 2 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati video tari, siswa mampu mengidentifikasi berbagai 

bentuk pola lantai tari dengan baik. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan pengertian pola 

lantai dengan benar. Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat memperagakan pola lantai gerak tari kreasi 

daerah dengan benar. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan peristiwa pada teks dengan 

benar. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan tentang ketersediaan air bersih dengan benar. 

Melalui kegiatan berkreasi, siswa dapat membuat karya poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 
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Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan menganalisis video tari 

tentang formasi, arah gerak dan bentuk garis imajinernya lalu dituliskan dalam bentuk 

gambar. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical 

thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang 

dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya 

Membaca 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum bacaan menggunakan 

bacaaan sendiri dengan kosakata baku dan menggambar 2 pola lantai yang sudah di pelajari. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

.Berlatih 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat pola lantai kemudian 

memperagakan 5 gerakan tari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah bacaan kemudian 

memberikan uraian mengenai pendapat tentang siklus adir dan bencana kekeringan melalui, 

menjawab pertanyaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Berkreasi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat poster berdasarkan bacaan 

sebelumnya. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan 

hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat gambar bagan sederhana 

tentang siklus air. communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang 

sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan 

hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan collaboration dimana 

siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati 

perspektif yang berbeda 
Pembelajaran  : 3 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang 

dikelola sendiri dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman 

jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya dengan benar. Melalui kegiatan membuat kliping, siswa mampu 

menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dari setiap jenis usaha dengan baik. Melalui kegiatan 

membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat dalam keragaman sosial 

budaya masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa atau 

kejadian dalam bacaan. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca sebuah penjelasan 

mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati lingkungan sekitar dan 

mengumpulkan jenis-jenis usaha serta macamnya. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berkreasi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat kliping tentang jenis usaha 

yang dikelola perorangan, bisa mencari di buku, surat kabar atau majalah. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa 
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mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka 

terhadap perspektif berbeda 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa memberikan pendapat mengenai 

sikap atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerah tempat tinggal dengan daerah lain 

kemudian membandingkan dengan kelompok lain. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah 

dipelajari dengan bahasa sendiri 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati bacaan dan berdiskusi, siswa mampu membuat peta 

pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok dengan benar. Melalui kegiatan membuat kliping, 

siswa dapat mengidentifikasi jenisjenis usaha yang dikelola kelompok dengan benar. Melalui kegiatan 

mengamati, siswa dapat menceritakan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan benar. 

Melalui kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan kebiasaan kerja sama dan bergaul dengan lintas suku 

dan agama. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum bacaan dengan peta 

pikiran dan memperjelas pengertian serta ciri-cirinya dengan bahasa sendiri. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta 

didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berkreasi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat kliping dengan jenis usaha 

ekonomi yang di kelola kelompok bisa mencari di buku, surat kabar atau majalah. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation 

dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta 

bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Mambaca dan 

bercerita 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menceritakan kembali dengan bahasa 

sendiri tentang tradisi rasulan di gunung kidul 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan dan menemukan adat 

istiadat di daerah asal orang tua. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan 

mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan 

mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja 

dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang 

berbeda 
Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentfikasi urutan 

peristiwa dalam teks nonfiksi dengan benar Melalui kegiatan mempresentasikan poster yang telah dibuat, 

siswa dapat menjelaskan hasil analisis dampak siklus air terhadap kehidupan dengan benar dan percaya diri. 

Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan berbagai iringan tari dengan benar. Melalui 

kegiatan mencoba, siswa dapat memperagakan gerak berpola lantai pada tari dengan iringan. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 
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Membaca dan 

berdiskusi 

Pada kegiatan ini masih dalam ranah C2 dimana siswa menjabarkan informasi dari teks 

dengan menjawab pertanyaan 

Bercerita 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa mempresentasikan dan menampilkan 

hasil poster yang sudah di buat pada pembelajaran 2. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda dan communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah 

dipelajari dengan bahasa sendiri 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca penjelasan mengenai seni 

tari di Indonesia 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat gambar pola lantai dari 

video tari yang sebelumnya diamati dan diperagakan. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari . Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan makna pola lantai gerak tari 

dengan benar. Melalui kegiatan mencoba, siswa mampu menampilkan gerak berpola lantai pada tari kreasi 

daerah dengan iringan dengan benar. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu 

mengidentifikasi peristiwa dalam sebuah teks dengan benar. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, 

siswa mampu menceritakan keanekaragaman adat istiadat dalam masyarakat dengan benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca penjelasan mengenai pola 

lantai karya tari 

Berlatih 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa menirukan tari daerah dan 

menunjukkan pola lantainya 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menafsirkan mengenai sikap yang 

dapat ditiru dari bacaan dan pengalaman memperagakan tarian daerah dengan menjawab 

pertanyaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical 

thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang 

dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan dan menemukan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosisal budaya yang pernah di ikuti keluarga dengan 

bahasa sendiri. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan 

yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam 

tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda 

Subtema  : 3 

Pembelajaran : 1 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan 

berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks nonfiksi. 

Keterangan kegiatan HOTS 
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Kegiatan 

Pembelajaran 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan pendapat serta 

memberkan penjelasan mengenai bagaimana kualitas air yang baik dan syarat-syarat air 

yang layak untuk digunakan dengan berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca teks untuk menggali 

informasi mengenai air untuk kebutuhan sehari-hari  

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan informasi dari 

sebuah teks bacaan sebelumnya dan menuliskan dalam bentuk peta pikiran. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati air dirumah dan 

menjelaskan alasan dapat digunakan atau tidaknya air dirumah tersebut. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana 

peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab 

serta menghormati perspektif yang berbeda 

Pembelajaran  : 2 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap 

kehidupan manusia dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan 

pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menentukan 

tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa dapat 

mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks nonfiksi. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan informasi mengenai 

air yang tercampur minyak, air tercemar, menyimpulkan dengan berdiskusi menjawab 

pertanyaan-pertanyaan. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan pendapat dengan 

menjawan pertanyaan menegnai upaya apa yang dapat digunakan untuk mengurangi krisi air 

dan akibat dari krisis air. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya 

Mengamati 

dan berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa merangkum cerita dan menceritakan 

dengan bahasa sendiri tentang isi dari buku teks atau gambar yang di dapat. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa 

memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Menulis 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa mengemukakan ciri-ciri karya gambar 

cerita 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat gambar cerita dengan tema 

dari pengalaman diri sendiri atau lingkungan sekitar. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, 
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melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 3 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat membuat 

peta pikiran (mind map) tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Melalui kegiatan 

berdiskusi, siswa dapat menceritakan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca dan menggali informasi 

mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat peta pikiran yang memuat 

mengenai informasi-informasi penting dari teks sebelumnya. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa 

mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka 

terhadap perspektif berbeda 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengamati dan menelaah kegiatan 

produksi dan distribusi di lingkungan dalam bentuk tabel. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Berdiskusi 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa menyebutkan keuntungan dari 

berbagai jenis usaha 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan kegiatan konsumsi 

yang dilakukan keluarga. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini 

yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai 

pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan 

penyelesaian masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, 

beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda 

Pembelajaran  : 4 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara-cara 

menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa 

mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman sosial budaya dengan baik. Melalui kegiatan 

mengamati dan menulis, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks dengan benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Mengamati 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menguraikan dan memberikan 

penafsiran mengenai sikap pelaku usaha terhadap pesaing dalam kegiatan usaha ekonomi. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Membaca 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca teks mengenai menghargai 

keiatan usaha ekonomi orang lain 

Mencoba 
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa menjabarkan informasi penting yang 

diadapat dari teks  tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain 
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Berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menganalisis peran dan keuntungan 

dari proses produksi pakaian dan dituliskan dengan bentuk menarik. Kompetensi 

keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta 

didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 

kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Pembelajaran  : 5 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat menjelaskan cara memelihara ketersediaan air 

bersih dengan benar. Melalui kegiatan berdiskusi dan membuat buklet, siswa dapat menjelaskan cara-cara 

memelihara ketersediaan air bersih dengan baik. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan 

langkahlangkah membuat gambar cerita dengan benar. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa melakukan percobaan dan membuat 

laporan mengenai tingkat pemborosan air. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, 

dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat booklet berisi cerita ajakan 

untuk melakukan tindakan kehematan air dan menyusun tindakan-tindakan yang dapat 

dilakukan untuk menghemat air. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada 

kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Membaca  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C3 dimana siswa menggali informasi dari teks bacaan 

mengenai langkah-langkah membuat gambar cerita  

Berkreasi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat sketsa gambar cerita 

berdasarkan tema pada pembelajaran 2. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, 

dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

materi yang sudah didapatkan dan dipelajari. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Kerjasama 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan tindakan-tindakan 

keluarga untuk menghemat air bersih dirumah. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan collaboration dimana siswa berkerja 

dengan orang lain, beradaptasi dalam tanggungjawab serta menghormati perspektif yang 

berbeda 

Pembelajaran  : 6 

Tujuan pembelajaran: Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah mewarnai 

gambar cerita dengan benar. Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat mewarnai gambar cerita dengan baik. 

Melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks nonfiksi. 

Melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh cerita tentang arti 

pentingnya memahami keragaman sosial budaya masyarakat. 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Membaca  
Pada kegiatan ini masih dalam ranah C1 dimana siswa membaca informasi dari bacaan 

mengenai tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita 
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Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa mengkresikan gambar cerita pada 

booklet dengan memberikan warna dan menggabungkan teknik kering dan basah. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation 

dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta 

bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Membaca dan 

berdiskusi 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menganalisis teks bacaan dan 

menemukan sikap-sikap yang dapat ditiru dari teks berdasarkan keunikan dan keberagaman 

budaya. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical 

thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang 

dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya 

Mencoba 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan dan mencari 

kebragaman seni dan budaya yang terdapat pada bacaan. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan 

permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis 

dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Merenungkan 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa menyusun kegiatan-kegiatan dari 

adanya penerapan nilai-nilai sumpah pemuda. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan mengutarakan 

apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri 

Subtema  : 4 

Pembelajaran : 1 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Keterangan kegiatan HOTS 

Pembelajaran 

1 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa mengumpulkan informasi dari warga 

sekolah mengenai kegiatan ekonomi, kegiatan yang mneggunakan air, perkiraan air yang 

digunakan, dan sumbernya dari mana kemudian menyajikan hasilnya dalam bentuk diagram. 

Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking 

dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan 

dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya 

Pembelajaran 

2 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C4 dimana siswa menelaah masalah-masalah yang 

terdapat pada pertanyaan yang disediakan dan menjawabnya berdasarkan pembelajaran 

sebelumnya. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu 

critical thingking dimana peserta didik menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan 

yang dilakukan dengan kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian 

masalahnya 

Pembelajaran 

3 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat poster yang memuat hal-hal 

yang sudah di tentukan dengan menarik, ditambahkan uraian dikertas terpisah tentang 

poster. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu creative 

innovation dimana siswa mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru 

serta bersikap terbuka terhadap perspektif berbeda 

Pembelajaran 

4 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa membuat pameran poster dan 

membentuk kepanitiaan berserta tugas-tugasnya. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi pada kegiatan ini yaitu creative innovation dimana siswa mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan hal-hal baru serta bersikap terbuka terhadap perspektif 

berbeda dan collaboration dimana siswa berkerja dengan orang lain, beradaptasi dalam 

tanggungjawab serta menghormati perspektif yang berbeda 

Pembelajaran 

5 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C6 dimana siswa mempresentasikan dan memperjelas 

hasil poster yang sudah di buat kepada orang-orang. Kompetensi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu communication dimana siswa memahami dan 

mengutarakan apa yang sudah dipelajari dengan bahasa sendiri  

Pembelajaran 

6 

Kegiatan ini menunjukkan kegiatan C5 dimana siswa melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 minggu dengan menuliskan kejadian, kesan atau 

pengalaman serta peraikan untuk kegiatan yan akan datang. Kompetensi keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada kegiatan ini yaitu critical thingking dimana peserta didik 

menyelesaikan permasalahan mengenai pengamatan yang dilakukan dengan 
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kemampuannya menganalisis dan mengungkapkan penyelesaian masalahnya dan 

communication dimana siswa memahami dan mengutarakan apa yang sudah dipelajari 

dengan bahasa sendiri 

 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kelas V menerapkan 

pembelajaran tematik yang mana pembelajaran menggunakan tema-tema. Hal 

ini sejalan dengan kurikulum 2013 yang melaksanakan pembelajaran tematik 

pada jenjeng Sekolah Dasar (SD) dengan tujuan memberikan pembelajaran 

yang lebih bermakna pada peserta didik sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa 

pembelajaran tematik bertujuan menghilangkan atau mengurangi terjadinya 

tumpah tindih materi, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-

hubungan yang bermakna, memudahkan peserta didik memahami 

materi/konsep scara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan 

meningkat. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik (Majid, 2014:80). 

Tema pada setiap pembelajaran menjadi pokok pembahasan dalam proses 

belajar. Menurut Poerdarminta dalam Majid (2014:80) Tema adalah pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Pada kelas V terdapat 9 tema yaitu tema 1 hingga 4 terdapat pada 

semester I sedangkan tema 6 hingga 9 terdapat pada semester II (Dikdasmen, 

2019).  Tema yang memiliki pembahasan yang luas akan diturunkan menjadi 

subtema untuk memberikan spesifik materi. Ruang lingkup tema sebaiknya 

tidak terlalu luas atau sempit. Tema yang terlalu luas bisa dijabarkan menjadi 

anak tema atau subtema yang sifatnya lebih spesifik dan lebih konkret (Majid, 

2014:99). Setiap tema terdiri dari 4 subtema dan masing-masing subtema 

diuraikan menjadi 6 pembelajaran (Prastowo, 2019: 236). Pembelajaran yang 

diuraikan dari subtema kemudian dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan 

dan materi pembelajaran. Anak tema atau subtema selanjutnya dikembangkan 

menjadi suatu materi/isi pelajaran (Majid, 2014: 99). Dalam pembelajaran 

berisikan kegiatan/aktivitas belajar siswa menyesuaikan dengan KD pada 
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pembelajaran tersebut. Untuk jumlah kegiatan pada tema 6 terdapat 125 

kegiatan pembelajaran. Tema 7 terdapat 136 kegiatan pembelajaran dan tema 8 

terdapat 109 kegiatan pembelajaran. 

Hasil analisis buku siswa kelas V tema 6, tema 7, dan tema 8 kegiatan-

kegiatan pada pembelajarannya dapat dikategorikan berorientasi untuk 

menunjang peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dilihat dari persentase 

yang diperoleh dari hasil analisis indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi 

pada buku siswa. Kegiatan menganalisis seperti halnya peserta didik diajak 

untuk melakukan kegiatan menelaah teks bacaan, dialog, mengamati gambar 

maupun hal-hal yang terdapat pada lingkungannya lalu menganalisisnya, 

mengumpulkan dan mencari informasi-informasi penting dari sebuah cerita dan 

juga lingkungan sekitarnya. Menganalisis merupakan kemampuan memecah 

materi menjadi begian-bagian penyususn dan menentukan bagaimana bagian-

bagian tersebut saling berhubungan mencakup kemampuan: menandai, 

membedakan, mengunpulkan, mengorganisir (Softyatiningrum dkk, 2018:17).  

Selain itu, peserta didik diajak untuk berpikir kritis dari hasil analisisnya dan 

memberikan pendapat, kritik maupun saran terhadap apa yang sudah diamati 

dan dianalisis. contohnya seperti pada tema 8 subtema 3 pembelajaran 4 peserta 

didik diminta untuk mengamati dan menganalisis sikap-sikap pelaku usaha 

terhadap pesaingnya dalam kegiatan usaha ekonomi.  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi C5 pada hasil analisis buku 

tematik siswa kelas V tema 6, tema 7, tema 8 juga berhubungan dengan 

kegiatan-kegiatan menganalisis. Dari kegiatan menganalisis yang sudah 

dilakukan siswa diajak untuk melakukan kegiatan menyimpulkan, merangkum 

kembali hasil analisis. Mengevaluasi diartikan sebagai kegiatan penilaian 

kriteria dan standar tertentu diantaranya mengkritisi, memeriksa, 

menyimpulkan, membandingkan, merangkum (Softyatiningrum dkk, 

2018:18). Pada buku siswa kelas V tema, 6 tema 7 dan tema 8 kegiatan seperti 

menyimpulkan atau merangkum bisa dalam bentuk peta pikiran, peta konsep, 

dan bentuk diagram yang menggunakan bahasa sendiri serta dengan kata baku 

dan kalimat yang efektif, contohnya terdapat pada tema 6 subtema 1 

pembelajaran 1 peserta didik diminta untuk membandingkan perbedaan dan 
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kesamaan dari pekerjaan temannya yang lain dan memperjelas sumber energi 

mana yang sering digunakan.  

Kegiatan-kegiatan yang mendorong dan mengajak siswa untuk berpikir 

tingkat tinggi khususnya menciptakan atau mengkreasikan sesuatu juga dapat 

ditemui pada hasil analisis buku tematik siswa kelas V tema 6, tema7, tema 8. 

Kegiatan mencipta mencakup membuat hipotesis, mendesain/merencanakan 

dan menghasilkan produk baru (Softyatiningrum dkk, 2018:18). Hal tersebut 

dapat dilihat dari kegiatan di buku siswa yang mana siswa diajak untuk 

membuat gambar cerita, sketsa, poster, membuat cerita dalam bentuk komik 

dan juga siswa diajak untuk melakukan percobaan serta menyusun laporan. 

Selain itu, kegiatan lainnya adalah siswa juga diajak untuk mengkreasikan 

tarian daerah dengan gerakan maupun pola lantai dengan kreasi masing-

masing, contohnya pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 6 peserta didik 

diminta untuk membuat gambar cerita dalam bentuk komik dengan gelembung 

dialog tentang peristiwa hak dan kewajiban. 

Kegiatan pada buku siswa didominasi dengan kegiatan berpikir tingkat 

tinggi yang berdasar pada hasil persentase yang diperoleh. Tema 6 dengan 125 

kegiatan memperoleh persentase 80%, tema 7 dengan 136 kegiatan 

memperoleh 72,8% dan tema 8 dengan 109 kegiatan memperoleh 76,1%. 

Sedangkan untuk kegiatan yang belum terlihat kegiatan berpikir tingkat tinggi, 

untuk tema 6 memperoleh 20%, tema 7 memperoleh 27,2% dan tema 8 

memperoleh 23,9%. Kegiatan yang belum menunjukkan kegiatan berpikir 

tingkat tinggi pada buku siswa baik tema 6, tema 7 maupun 8 merupakan 

bentuk kegiatan dari proses berpikir peserta didik yang mana pada kegiatan 

pada ranah C1-C3 dapat berlanjut pada kegiatan selanjutnya yang merupakan 

kegiatan berpikir tingkat tinggi.  

Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada buku siswa berdasar pada tujuan 

pembelajaran dibuku siswa tersebut. Tujuan pembelajaran pada buku siswa 

tema 6, tema 7 tema 8 tidak keseluruhan mengandung unsur keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Hal tersebut ditandai dengan kata kerja operasional 

yang termuat pada tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran sendiri 

merupakan ketercapaian dari indikator yang mana indikator merupakan 
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pengembangan dari kompetensi dasar. Pada tema 6 sendiri capaian untuk 

kompetensi dasarnya antara lain: menganalisis, menyajikan, menerapkan, 

meringkas, menghargai, menunjukkan, memahami,  menjelaskan dan 

menyanyikan. Pada tema 7 capaian untuk kompetensi dasarnya antara lain: 

mengidentifikasi, menyajikan, menganalisis, menggali, memaparkan, 

mensyukuri, menelaah, menyelenggarakan, memahami, dan menyanyikan. 

Pada tema 7 capaian untuk kompetensi dasarnya antara lain: menganalisis, 

menyajikan, membuat, menguraikan, menyajikan, mensyukuri, menelaah, 

menyelenggarakan, memahami, dan menyanyikan.  

Kompetensi dasar dapat dikembangkan untuk berorientasi berpikir 

tingkat tinggi dengan mengembangkan Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK). IPK dikategorikan menjadi tiga yaitu IPK kunci, IPK 

penunjang/pendukung dan IPK pengayaan. Pencapaian standar minimal yang 

harus dikuasai oleh peserta didik disebut dengan IPK kunci. Pencapaian 

dibawah dari pencapaian standar minimal disebuat dengan IPK 

penunjang/pendukung. Sedangkan untuk pencapaian yang lebih tinggi disebut 

IPK pengayaan, sehingga kompetensi dasar yang belum mengandung unsur 

berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan dengan mengembangkan Indikator 

Pencapaian Kompetensi (IPK) pengayaan. Penyusunan IPK perlu 

memperhatikan KKO (Kata Kerja Operasional) disesuaikan dengan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi yang ingin dicapai. 

 

 

 


