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Lampiran 1 

 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Tema  : 6 

Subtema  : 1 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia : 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

IPA : 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca √ 

 

 

Menguraikan suatu argumen dengan menjawab pertanyaan yang 

terdapat pada buku, “Mengapa api sangat penting dalam 

kehidupan?”, “Bagaimana nenek moyang mendapatkan api?” 

2-3 

 

Menulis  √  
Memilih kata-kata kunci pada bacaan kemudian memberikan 

kesimpulan terhadap bacaan sebelumnya 

4 
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Mengamati √   
Mengamati kegiatan dikeseharian dan menguraikan kegiatan 

dengan menemukan alat dan energi panas yang digunakan  

6 

 

Berdiskusi  √  

Membandingkan perbedaan kan persamaan dari pekerjaan teman 

yang kemudian memperjelas sumber energi mana yang sering 

digunakan sehari-sehari 

6-7 

 

Mencoba  √  

Melakukan percobaan dengan mengamati, mengukur, 

membuktikan percobaan tersebut kemudian menyimpulkan hasil 

dari percobaan 

7-8 

 

Merenungkan  √ 
 

 
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

9 

 

Kerjasama √   

Mengamati kegiatan-kegiatan yang ada dirumah dan 

mengumpulkan kegiatan apa saja yang memerlukan energi panas 

dalam jumlah banyak 

9 

 

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia : 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

IPA : 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 

 4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

SBdP : 3.2 Memahami tangga nada.4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. 
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Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Berdiskusi √   

Berdiskusi dan menguraikan tentang “Bagaimana menetukan air 

teh/jeruk terasa panas/dingin?”, “Dapatkah menentukan perbedaan 

suhu dua benda dengan indera peraba pada telapak tangan?” 

10-11 

 

Membaca dan 

Menulis 
  √ 

Membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci yang sudah 

ditemukan dan menuliskan perbedaan panas dan suhu serta 

manyimpulkannya  

12-14 

 

Mengamati √   

Mengumpulkan surat kabar kemudian mencari gambar barang 

yang menggunakan sumber energi panas dan memberikan 

penjelasan kegunaan dan energi yang digunakan 

14 

 

Mencoba  √  

Membuktikan peristiwa perpindahan panas dengan melakukan 

percobaan mengukur suhu benda dan memberikan kesimpulan dari 

percobaan yang dilakukan 

15-16 

 

Membaca  √  
Mencari perbedaan dengan membandingkan antara tangga nada 

diatonis dan pentatonis 

18-19 
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Bernyanyi  √  

Menyanyikan lagu berdasarkan tangga nadanya lalu merangkum 

asal, tangga nada, arti syair, serta kesan dari lagu Cublak-cublak 

suweng dan Gundhul-gundhul pacul 

20-21 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

21-22 

 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia : 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

IPS : 3.2 Menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

PPKn : 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2  Menunjukkan sikap 

tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Berdiskusi √   

Menelaah dan menguraikan usaha-usaha yang dilakukan manusia 

untuk memanfaatkan energi panas matahari guna memenuhi 

kebutuhan 

24 

 



96 

 

Membaca   √ 

Membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci yang sudah 

ditemukan kemudian menghubungkan interaksi antara manusia 

dengan lingkungannya dengan menjawab pertanyaan 

24-27 

 

Menulis  √  

Mencari dan merinci pokok pikiran dari bacaan kemudian 

menjadikan tulisan 1 paragraf dengan menjelaskan interaksi 

manusia dengan lingkungan menggunakan pokok pikiran yang 

sudah dicari 

27-28 

 

Mencoba  √  

Mengamati lingkungan tempat tinggal dan merangkum bentuk 

interaksi masyarakat dengan lingkungan alam beserta hasil 

interaksinya dengan alam 

29-30 

 

Berdiskusi    
C2: Mendiskusikan bahwa salah satu hak warga negara adalah 

mendapatkan pendidikan yang layak  

32 

 

Membaca  √  
Merinci hak-hak apa saja yang harus didapatkan oleh seorang anak 

dan bagaimana cara mendapatkan hak tersebut 

32-34 

 

Berdiskusi  √  
Merangkum dan menuliskan hak-hak sebagai pelajar 

menggunakan bahasa sendiri “Hak-hakku” 

36 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

37 
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Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia : 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

IPS : 3.2 Menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

PPKn : 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2  Menunjukkan sikap 

tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati √   

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?” 

39 

 

Membaca √   

Menguraikan pendapat dengan menjawab pertanyaan “Dapatkah 

manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? 

Mengapa?” serta menemukan interaksi manusia dengan 

lingkungan yang dapat merugikan 

39-41 

 

Menulis √   

Mengumpulkan kata-kata penting dari paragraf-paragraf pada 

bacaan kemudian memberikan penjelasan dengan kata-kata baku 

yang menggunakan diagram yang tersedia 

41-42 
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Mengamati √   

Merinci pengaruh negatif dan usaha memperbaiki  dari kegiatan 

interaksi tersebut dengan mengumpulkan bentuk kegiatan 

interaksi 

42-43 

 

Membaca    C1: Mengetahui mengenai kewajiban warga negara dan siswa 

44 

 

Berdiskusi   √ 
Menyusun hak dan kewajiban sebagai siswa dan anak dirumah lalu 

menyimpulkan 

45-46 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

46 

 

Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

IPA: 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

SBdP: 3.2 Memahami tangga nada. 4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati √   

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 

49-50 
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Berlatih    

C1: Mengidentifikasi pernyataan yang tersedia dan memberikan 

tanda untuk kegiatan yang lebih banyak memerlukan energi lebih 

banyak  

50 

 

Menulis    
C2: Menjelaskan isi dari masing-masing paragraf pada bacaan 

menjelaskan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri 

53-54 

 

Bernyanyi √   
Menguraikan lagu daerah dari tangga nada yang digunakan, arti 

syair dan kesan saat mendengarkan lagu tersebut  

55-57 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

57-58 

 

Kerjasama √   
Mengumpulkan benda-benda yang mengalami pemuaian saat 

panas dan menemukan cara mengatasi pemuaian agar tidak rusak 

58 

 

Pembelajaran  : 6 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2  Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 Memahami hak, 

kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

SBdP: 3.2 Memahami tangga nada. 4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 
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Membaca    
C1: Membaca suatu bacaan mengenai tanggung jawab warga 

negara 

60-61 

 

Menulis √   

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  

61-62 

 

Menulis   √ 

Membuat kalimat dengan mengembangkan kosa kata yang 

tersedia menjadi suatu kalimat dengan kata-kata baku dan bahasa 

sendiri 

62-63 

 

Berdiskusi   √ 
Menyusun contoh kegiatan yang berhubungan dengan tanggung 

jawab dan tanggung jawab yang belum 

 

 

Bernyanyi   √ 

Membuat salinan lagu beserta nada, angkanya kemudian 

menentukan tangga nada digunakan dan kesan terhadap lagu 

tersebut serta menyanyikan sesuai tangga nada dan cara 

menyanyikan 

63-65 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

66 

 

Kerjasama   √ 
Membuat surat atau ucapan atau nyanyian atau karya lain sebagai 

ucapan terimakasih pada orang tua  

67 
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Lampiran 2 

 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

 
Tema : 6 

Subtema : 2 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

IPA: 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Berdiskusi dan 

membaca 
   

C1: Membaca dan menunjau bacaan mengenai perpindahan 

panas dan kalor 

69-70 

 

Menulis   √ 

Menyusun informasi penting terkait perpindahan panas atau 

kalor, membuat kalimat berdasarkan kata baku yang sudah 

tersedia serta membuat diagram mengenai perpindahan panas 

atau kalor 

70-72 
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Membaca  √  

Memberikan gambaran cara perpindahan kalor dengan 

konduksi dan menuliskan contoh peristiwanya sesuai 

pemahaman 

73-75 

 

Mencoba  √  

Melakukan percobaan untuk membuktikan adanya 

perpindahan kalor dengan konduksi dan memberikan 

kesimpulan dari hasil percobaan  

76-77 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

77 

 

Kerjasama √   
Mengamati dan mengumpulkan kegiatan-kegiatan di rumah 

yang menunjukan perpindahan kalor dengan konduksi 

78 

 

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

IPA: 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

SBdP: 3.3 Memahami pola lantai dalam gerak tari kreasi daerah. 4.3 Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 
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Membaca    
C1: Membaca bacaan menegnai perpindahan panas atau kalor 

secara konveksi 

80-81 

 

Menulis   √ 

Menyusun informasi penting terkait perpindahan panas atau 

kalor, membuat kalimat berdasarkan kata baku yang sudah 

tersedia serta membuat diagram mengenai perpindahan panas 

atau kalor 

81-82 

  

Mencoba  √  

Melakukan percobaan untuk membuktikan adanya 

perpindahan kalor dengan konveksi dan memberikan 

kesimpulan dari hasil percobaan 

82-84 

 

Membaca    
C1: Membaca bacaan untuk mengetahui pola lantai dalam seni 

tari 

86-87 

 

Menulis  √  
Mendengarkan dan mencatat hal-hal penting yang 

disampaikan temanmu dan berikan pendapat 

87-88 

 

Mencoba   √ 
Menampilkan gerakan pola lantai dengan mempergakan 

gerakan yang terdapat pada gambar 

88 
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Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

89 

 

Kerjasama √   
Mengamati dan mengumpulkan kegiatan-kegiatan dirumah 

yang menunjukan perpindahan kalor dengan konveksi 

90 

 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 

IPS : 3.2 Menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

PPKn: 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2  Menunjukkan sikap 

tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati    
C1: Meninjau gambar disertai dengan membaca suatu 

pernyataan 

91 

 

Membaca    
C1: Membaca artikel untuk mengetahui kehidupan nelayan 

pemburu nelayan 

92-93 
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Menulis    
C3: Menentukan pokok-pokok pikiran dalam kartu pokok dan 

menyimpulkannya dalam 1 paragraf 

94-95 

 

Berdiskusi   √ 
Membuat pertanyaan berdasarkan rangkuman atau ide pokok 

yang sudah di dapat dan menjawab pertanyaan teman lain 

95 

 

Membaca    C2: Menjelaskan isi bacaan dengan menjawab pertanyaan  

96-98 

 

Mengamati   √ 

Melakukan pengamatan dan membuat laporan mengenai 

kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal dan 

disimpulkan 

98-99 

  

Membaca    
C1: Membaca bacaan mengenai kewajiban warga negara 

Indonesia 

100-101 

  

Berdiskusi  √  
Membandingkan hak dan kewajiban, nelayan, petani dan 

pelajar serta menyimpulkanya 

102-103 
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Mencoba    
C3: Menentukan kewajiban  yang harus ditingkatkan dengan 

menuliskan pada tempat yang disediakan 

103 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

104 

 

Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

IPS : 3.2 Menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

PPKn: 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2  Menunjukkan sikap 

tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati √   
Menelaah gambar dan bacaan lalu siswa menguraikan maksud 

dari pernyataan tersebut, dengan tanya jawab 

105 
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Membaca    
C1: membaca bacaan mengenai kehidupan nelayan di 

Indonesia 

106 

 

Menulis   √ 

Membuat diagram berisi penjelasan dari setiap paragraf pada 

bacaan dan memebri keterangan hubungan antara pokok 

pikiran dari setiap paragraf 

107-109 

 

Membaca √   
Menelaah informasi dari bacaan lalu menguraikan peran yang 

terlibat dalam kegiatan dibacaan kemudian disimpulkan 

109-111 

 

Berlatih  √  

Merangkum hak dan kewajiban serta menuliskan ide atau 

pendapat dalam bentuk peta pikiran dari pengamatan terhadap 

kegiatan pelelangan ikan  

111-112 

 

Berdiskusi   √ 

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 

113-115 
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Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari dengan mnejawab pertanyaan 

116 

 

Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

IPA: 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

SBdP: 3.3 Memahami pola lantai dalam gerak tari kreasi daerah. 4.3 Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman  Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca    
C1: Membaca bacaan mengenai perpindahan panas secara 

radiasi 

118 

 

Menulis   √ 

Membuat diagram berisi penjelasan dari setiap paragraf pada 

bacaan dan memebri keterangan hubungan antara pokok 

pikiran dari setiap paragraf 

119 

 

Mencoba  √  

Melakukan percobaan untuk membuktikan adanya 

perpindahan kalor dengan radiasi dan memberikan kesimpulan 

dari hasil percobaan 

121-123 
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Berlatih   √ 

Melakukan gerakan pola lantai salah satu tarian dengan urutan 

yang dapat di ubah dan memodifikasi tarian dengan pola lantai 

sesuai masing-masing kelompok 

124 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari  

124-125 

 

Kerjasama √   
Mengamati dan mengumpulkan kegiatan dirumah yang 

menunjukan perpindahan kalor dengan radiasi 

125 

 

Pembelajaran  : 6 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2  Menunjukkan sikap 

tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. 

SBdP: 3.3 Memahami pola lantai dalam gerak tari kreasi daerah. 4.3 Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 
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Membaca    C1: Membaca bacan mengenai mengenal tari pendet dari Bali 

127 

 

Menulis  √  

Merangkum informasi penting terkait tari pendet dangan 

kalimat kata baku dan merangkumnya dalam diagram 

mengenai penjelasan pada bacaan 

128 

 

Mencoba   √ 
Menampilkan tarian dengan memperagakan gerak tarian 

menggunakan pola lantai yang sudah di kembangkan 

130 

 

Berlatih    √ 
Membuat gambar dalam bentuk komik dengan gelembung 

dialog tentang peristiwa hak dan kewajiban lalu disimpulkan 

131-133 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari  

133-134 

 

Kerjasama   √ Membuat janji sesuai kewajiban yang dapat dilakukan ditumah 

134 
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Lampiran 3 

 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

 

Tema  : 6 

Subtema : 3 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan 

visual. 

IPA: 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan 

HOTS/saran untuk memfasilitasi HOTS 

Halama

n 
Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca    
C1: Membaca bacaan mengenai bahan konduktor 

dan isolator  

136-

137 
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Menulis   √ 

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 

138-

139 

 

Mengamati  √  

Melakukan percobaan untuk membuktikan adanya 

kemampuan menghantarkan panas dari suatu benda 

dan memberikan kesimpulan dari percobaan  

140-

143 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang 

sudah didapatkan dan dipelajari 

143 

 

Kerjasama √   
Mengumpulkan benda-benda dirumah sesuai sifat 

hatarannya 

144 
 

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 

IPA: 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

SBdP: 3.1 Memahami gambar cerita. 4.1 Membuat gambar cerita 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan 

visual. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 

Keterangan yang memunculkan kegiatan 

HOTS/saran untuk memfasilitasi HOTS 

Halama

n 
Buku Siswa 
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C4 C5 C6 

Membaca √   

Menelaah bacaan dan menguraikan hal-hal penting 

yang terdapat bacaan dan menjadikan 1 paragraf 

dengan kata baku dan ejaan yang benar 

146-

147 

 

Membaca    
C1: Membaca bacaan untu mengetahui penggunaan 

benda konduktor dan isolator 

148 

 

Menulis  √  

Merangkum dan memperjelas isi tiap-tiap paragraph 

dari bacaan lalu membuat diagram tentang pokok 

pikiran 

149 

 

Mengamati    
C1: Mengidentifikasi benda disekolah dan dirumah 

lalu menjelaskan sifat hantarannya  

151 

 

Mengamati     C2: Menggali infomasi mengenai gambar cerita  

152 
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Berlatih  √  

Melengkapi keterangan sesuai gambar yang 

disediakan menyampaikan kesan saat mengamati 

gambar dan membuat kliping dengan 

mengumpulkan gambar-gambar diberbagai media 

153 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

154 

 
Kerjasama √    

Mencari gambar yang menjelaskan penggunaan 

alat elektronik dirumah dan saran atas gambar 

tersebut 

 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 

IPS : 3.2 Menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia. 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 

PPKn: 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2  Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan 

visual. 
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Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan 

HOTS/saran untuk memfasilitasi HOTS 

Halama

n 
Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

menulis 
 √  

Merangkum dan memperjelas isi tiap-tiap paragraph 

dari bacaan lalu menuliskan dalam diagram tentang 

pokok pikiran 

156-

158 

 

Membaca     
C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan 

menjawab pertanyaan 

160-

162 

 

Mengamati   √ 

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 

162-

165 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang 

sudah didapatkan dan dipelajari 

165 
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Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

IPS : 3.2 Menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia. 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap 

pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 

PPKn: 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2  Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan 

visual. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan 

HOTS/saran untuk memfasilitasi HOTS 

Halama

n 
Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca   √  

Merangkum dan memperjelas isi tiap-tiap paragraph 

dari bacaan lalu membuat diagram tentang pokok 

pikiran 

168-

170 

 

Berdiskusi   √ 
Membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari 

teman lain 

170 
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Mengamati √   

Menguraikan penyebab, akibat dan usaha untuk 

mengatasi masalah sosial dilingkungan tempat 

tinggal dan sekolah  

171-

172 

 

Membaca     
C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan 

menjawab pertanyaan 

173-

175 

 

Mengamati √   

Mencari informasi tentang oleh-oleh khas daerah 

atau kerajinan tangan mulai dari nama, keunikan 

dan manfaat lalu disimpulkan  

175 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang 

sudah didapatkan dan dipelajari 

176 

 

Kerjasama √   
Memberikan uraian dari penyebab,akibat dan cara 

mengatasi ketika orangtua terjadi masalah dirumah 

Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

IPA: 3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

SBdP: 3.1 Memahami gambar cerita. 4.1 Membuat gambar cerita 
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B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan 

visual. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan 

HOTS/saran untuk memfasilitasi HOTS 

Halama

n 
Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

menulis 
 √  

Merangkum dan memperjelas isi tiap-tiap paragraph 

dari bacaan lalu membuat diagram tentang pokok 

pikiran 

178-

181 

 

Mengamati √   
Mengumpulkan peralatan dirumah dan 

menguraikan bahan, kegunaan dan sifat hantarannya  

181-

182 

 

Membaca dan 

mencoba 
 √  

Menuliskan penjelasan mengenai dengan kata-kata 

sendiri dan mencari gambar cerita untuk dibuat 

kliping sederhana serta keterangan pada gambar 

dengan bentuk cerita 

184-

187 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari  

187 

 

Pembelajaran  : 6 
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Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1.2  Menghargai kewajiban, hak, dan tanggug jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2  Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menjelaskan hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

SBdP: 3.1 Memahami gambar cerita. 4.1 Membuat gambar cerita 

B. Indonesia: 3.3 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata  baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan 

visual. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan 

HOTS/saran untuk memfasilitasi HOTS 

Halama

n 
Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca  √  
Merangkum dan memperjelas isi tiap-tiap paragraph 

dari bacaan tentang masalah sosial di sekitar kita 

190-

192 

 

Mengamati √   

Menguraikan masalah sosial, penyebab, pihak yang 

terlibat dan cara mengatasi masalah disekolah 

maupun rumah dan membuat poster pemberitahuan 

melaksanakan kewajiban 

193-

194 
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Membaca    
C1: Membaca baccan mengenai memahami gambar 

cerita 

195 

 

Mencoba   √ 

Membuat cerita berdasarkan gambar yang dipilih 

dan mencari tahu media dan teknik yang digunakan 

pada gambar 

197-

198 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari  

199 
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Lampiran 4 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

 
Tema : 6 

Subtema : 4 

Pembelajaran  : Literasi 

Kompetensi Dasar :  

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Literasi 1 √ 

 

 

Mencari hal-hal penting pada bacaan dan menemukan tokoh, 

alur cerita, bagaimana masalah dalam cerita diselesaikan dan 

pesan moral yang dapat di petik 

200-202 

 

Literasi 2 √   

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) 

203-205 

 

 

Literasi 3 √   

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 

206-208 
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Literasi 4 √   

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 

209-211 

 

Literasi 5 √   

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 

212-214 

 

Literasi 6 √   

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 

215-217 
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Lampiran 5 

 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Tema  : 7 

Subtema  : 1 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman  Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati √ 

 

 

Mengamati gambar lalu menguraikan gambar dengan 

menyampaikan hasil mengamati lewat menjawap pertanyaan 

dan juga mengaitkan gambar dengan mengatikan peristiwa 

penjajahan 

1-2 
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Membaca    
C1: Membaca bacaan tentang peristiwa kedatangan bangsa 

barat 

4-5 

 

Berlatih √   

Menguraikan pendapat dengan menjawab pertanyaan 

“Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? “ 

Mengapa bangsa barat melakukan penjajahan?” 

6 

 

Berdiskusi   √ 
Membuat alasan mengenai bacaan mulai dari bagian menarik, 

informasi penting, pendapat dan saran  

7 

 

Mencoba  √  Merangkum informasi kedatangan bangsa eropa ke Indonesia 

dari buku, surat kabar, majalah, artikel, dan internet 

8 

 

Menulis  √  
Memperjelas mengenai semboyan 3G dengan bahasa sendiri 

dan pendapat setuju tidaknya terhadap 3G 

9 
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Berlatih   √ 
Membuat cerita (angan-angan) berkaitan dengan kedatangan 

bangsa eropa ke Indonesia 

10 

 

Membaca    C1: Membaca bacaan untuk mengetahui sifat-sifat benda 

11 

 

Mencoba   √ 

Melakukan percobaan dan membuat laporan percobaan 

dengan poster serta memberikan penjelasan terhadap hasil 

prcobaan (perbedaan sifat wujud benda) 

12-16 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

17 

 

Kerjasama    C1: Mengidentifikasi benda berwujud padat, cair, dan gas 

17 

 

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 
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B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

SBdP: 3.2  Memahami tangga nada 4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca    
C1: Membaca mengenai peristiwa pada masa pemerintahan 

Inggris dan Belanda 

19-21 

 

Berlatih   √ 
Membuat peta konsep berdasarkan bacaan atau hasil 

rangkumkan yang sudah di buat sebelumnya  

22 

 

Berdiskusi √   

Menguraikan pendapat mengenai sejarah kolonialisme di 

Indonesia (faktor pendukung, ringkasan peristiwa, dan kondisi 

rakyat Indonesia) 

23 
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Membaca dan 

Berdiskusi 
   

C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan menjawab 

pertanyaan 

24-25 

 

Mencoba   √ 
Merancang dan menampilkan peristiwa mencair,membeku, 

menguap 

26 

 

Bernyanyi    C3: Siswa ditugaskan untuk menyanyikan lagu rayuan pulau 

kelapa 

27 

 

Berlatih    C2: Menjelaskan isi dari syair lagu rayuan pulau kelapa 

28 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

28 

 

Kerjasama √    
Mengumpulkan dan menguraikan kegiatan-kegiatan dirumah 

yang menunjukan perubahan wujud benda 

29 

 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 
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B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

PPKn: 1.3  Mensyukuri keberagaman sosial budaya masayarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 2.3  Bersikap toleran 

dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 4.3  

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca    
C1: Membaca mengenai sistem tanam paksa pemerintahan 

colonial Belanda 

30-31 

 

Berlatih √   
Mengumpulkan dan menguraikan bacaan serta mencari 

kosakata baku, kata serapan dan bahasa asing beserta artinya 

32 

 

Menulis    C2: Menjabarkan informasi penting dari bacaan berdasarkan 

prinsip yang ditentukan 

33 
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Tahukah kamu 

dan Berlatih 
   

C2: Menjabarkan informasidari bacaan  dengan menjawab 

pertanyaan 

34-35 

 

Berdiskusi   √ 
Menyusun peta konsep berkaitan dengan perlawanan terhadap 

belanda dari bacaan sebelumnya dan memberikan kesimpulan 

36-37 

 

Tahukah kamu 

dan Berlatih 
  √ 

Membuat cerita berdasarkan diri sendiri (ras, suku, daerah 

kesenian) dan mengisi peta tematik tersedia 

38-42 

 

Renungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

43 

 

Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 
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PPKn: 1.3  Mensyukuri keberagaman sosial budaya masayarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 2.3  Bersikap toleran 

dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 4.3  

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Tahukah kamu 

dan Berlatih 
   

C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan menjawab 

pertanyaan 

44-46 

 

Menulis √   
Menguraikan komentar (presentasi) dari biografi dan kisah 

perjuangan dr. Sutomo 

47 

 

Berdiskusi  √  Merangkum faktor internal dan eksternal yang di dapat dari 

buku maupun artikel 

48 

 

Tahukah kamu 

dan Berdiskusi 
√   

Menguraikan pengaruh perkembangan dan keadaan 

masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan 

49-50 
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Membaca    
C1: Membaca bacaan untuk mendapatkan informasi mengenai 

peristiwa sumpah pemuda 1928 

51 

 

Berlatih √   
Mengumpulkan kata baku dan tidak baku pada bacaan beserta 

artinya 

52 

 

Menulis    C2: Menjabarkan informasi dari bacaan dengan menjawab 

pertanyaan 

53 

 

Berdiskusi  √  

Menyimpulkan arti penting penggunaan istilah “Indonesia” 

bagi perjuangan bangsa Indonesia dan hubungannya dengan 

proses pergerakan bangsa Indonesia 

53-54 

 

Tahukah kamu 

dan Mencoba 
  √ 

Menghubungkan satu permasalahan dengan permasalahan 

yang lain dan meengkategorikan suku bangsa 

54-55 

 

Berlatih   √ Menyusun dan menyusun cerita mengenai identitas dari teman 

55-56 
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Berkreasi   √ 
Membuat laporan hasil wawancara dengan lingkungan sekitar 

mengenai suku bangsa dari warga sekitar tempat tinggal 

56-57 

 

Merenungkan    
C3: Mengumukakan sikap dan perilaku yang menunjukkan 

pengamalan nilai-nilai sumpah pemuda 

 

 

Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

SBdP: 3.2  Memahami tangga nada 4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

berdiskusi 
 √  

Menelaah bacaan kemudian membuat ulasan mengenai hal 

menarik, pendapat, saran/kritik dan hal penting yang terdapat 

pada bacaan 

59-60 
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Menulis    
C3: Mengemukakan informasi penting dari dampak peristiwa 

sumpah pemuda   

61 

 

Bernyanyi dan 

Menulis 
√   

Menelaah tangga nada serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan 

yang terdapat pada lagu Indonesia Raya dan isi dari lagu 

tersebut dengan menjawab pertanyaan 

62-64 

 

Membaca dan 

Berdiskusi 
   

C1: Membaca bacaan mengenai peristiwa mengembun dan 

menyublim dan menjelaskan dengan menjawab pertanyaan 

65-67 

 

Mencoba  √  
Melakukan percobaan untuk membuktikan mengenai 

perubahan wujud benda (menyublim) dan menyimpulkan 

dalam bentuk laporan singkat 

68 

 

Merenungkan  √  

Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari dan menuliskan sikap dan perilaku 

yang menunjukkan nilai kerukunan hidup dikehidupan sehari-

hari 

69 

 

Pembelajaran  : 6 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 
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SBdP: 3.2  Memahami tangga nada 4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan music 

PPKn: 1.3  Mensyukuri keberagaman sosial budaya masayarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 2.3  Bersikap toleran 

dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 4.3  

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman  Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

Menulis 
√   

Menguraikan dan mengumpulkan kosa kata baku dan tidak 

baku serta menuliskan informasi penting bedasarkan 5W1H 

70-71 

 

Bernyanyi dan 

berdiskusi 
   

C2: Mendiskusikan dan menjelaskan informasi dari lagu 

dengan menjawab pertanyaan 

72-73 

 

Tahukah kamu 

dan berlatih  
   

C3: Mengemukakan sikap setuju, tidak setuju serta alasan 

tentang penerapan nilai-nilai sumpah pemuda dan 

keberagaman Indonesia 

74-75 

 

Berdiskusi  √  Merangkum keragaman suku bangsa dan budaya yang ada 

disekitar tempat tinggal dalam bentuk tabel 

75-76 

 

Merenungkan  √  
Merangkum kegiatan-kegiatan dari adanya penerapan nilai-

nilai sumpah pemuda 

76 
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Lampiran 6 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 
Tema  : 7 

Subtema  : 2 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Pembuka √ 

 

 
Mengamati gambar dan menguraikan kaitan gambar dengan 

kemerdekaan Indonesia dengan menjawab pertanyaan  

77-78 
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Membaca dan 

berdiskusi 
   

C2: Mendiskusikan bacaan dan menentukan isi yang menarik 

dari bacaan  

81-82 

 

Berlatih dan 

menulis 
√   

Mengusulkan dan mencari kosakata baku dan tidak baku 

beserta artinya berdasarkan bacaan sebelumnya dan 

menjawab pertanyaan 

82 

 

Membaca    C1: Membaca mengenai kalor mengubah suhu benda 

83 

 

Mencoba  √  Melakukan percobaan dan menyimpulkan dalam bentuk 

cerita terkait percobaan yang di lakukan 

85 

 

Mengamati √   
Mengumpulkan peristiwa-peristiwa perubahan suhu karena 

kalor di kehidupan sehari-hari dalam bentuk tabel 

85 
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Merenungkan  √  
Memberikan pendapat pribadi terkait perjuangan pahlawan 

dan sebagai penerus bangsa  

86 

 

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

SBdP: 3.3  Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. 4.3 Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mencoba  √  
Melakukan percobaan untuk membuktikan perubahan wujud 

benda  dan menyimpulkan hasil percobaan 

87-88 

 

Berlatih   √ 
Melakukan percobaan dan menyusun laporan berdasarkan 

hasil percobaan yang di lakukan 

89 
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Membaca    
C1: Membaca bacaan mengenai peristiwa menjelang dan 

sesudah pembecaan teks proklamasi 

90 

 

Berlatih √   
Mengumpulkan dan mencari kosakata baku dan tidak baku 

berserta artinya 

91-92 

 

Bernyayi    
C1: Menyanyikan lagu hari merdeka dan meninjau lagu hari 

merdeka apabila dinyanyikan dan diiringi dengan sebuah 

tarian 

94 

 

Berdiskusi    

C2: Melakukan diskusi dan mengenukakan hasil diskusi 

mengenai perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan 

dan kelompok 

95 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

96 

 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 
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PPKn: 1.3  Mensyukuri keberagaman sosial budaya masayarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 2.3  Bersikap toleran 

dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 4.3  

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

menulis 
√   Menguraikan bacaan dengan menjawab pertanyaan 

97-99 

 

Taukah kamu 

dan berlatih 
   

C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan menjawab 

pertanyaan 

100-102 

 

Berdiskusi √   
Menelaah peta dan merinci tempat-tempat terjadinya Tindakan 

heroik pada peta 

103 

 

Menulis  √  
Merangkum pendapat mengenai “mengapa rakyat Indonesia 

antusias menyambut berita proklamasi 

104 

 

Taukah kamu 

dan mengamati 
√   

Mengamati keberagaman di kelas dan menguraikan dalam 

bentuk tabel tentang identitas dan ciri khas serta menjawab 

“bagaimana menciptakan kerukunan di kelas” 

104-107 
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Berlatih √   

Mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anggota 

masyarakat di sekitar tempat tinggal dan menjelaskan manfaat 

dan menjadikan laporan 

108-110 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

111 

 

Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

SBdP: 3.3  Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. 4.3 Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Berlatih √   
Mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kepanjangan 

PPKI dan BPUPKI  

112 
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Membaca dan 

berlatih 
   

C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan menjawab 

pertanyaan 

113 

 

Membaca dan 

berdiskusi 
 √  Merangkum ulasan mengenai bacaan dan hal penting, menarik, 

saran atau pendapat tentang bacaan 

116-117 

 

Membaca    C1: Membaca mengenai unsur-unsur budaya 

118-120 

 

Mengamati √   

Mengamati dan menguraikani unsur-unsur budaya disekitar 

tempat tinggal dan menentukan asal daerah dan beberapa 

tarian 

121-122 

 

Mengamati dan 

mencoba 
  √ 

Menampilkan gerak tari dengan memperagakan yang sudah di 

amati dengan pola lantai sesuai gambar 

123-124 

 

Merenungkan  √  
Memberikan pendapat mengenai perlakuan yang dapat di 

lakukan jika teman memiliki perbedaan 

124 
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Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

SBdP: 3.3  Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. 4.3 Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Bernyayi dan 

berlatih 
   C2: Menjabarkan syair lagu dengan menjawab pertanyaan 

126-127 

 

Berkreasi   √ 
Memperagakan gerak tari menggunakan iringan sebelumnya 

dengan menggembangkan pola lantai 

128-129 

 

Membaca dan 

berlatih 
   

C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan menjawab 

pertanyaan 

131-133 

 

Menulis     
C2: Menjelaskan informasi dari bacaan terkait perjuangan 

dalam bentuk fisik atau diplomasi dengan peta konsep 

134 
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Mencoba  √  
Melakukan percobaan untuk membuktikan adanya perubahan 

wujud benda 

135-138 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari  

138 

 

Pembelajaran  : 6 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.5  Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 4.5  Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan kalimat efektif 

PPKn: 1.3  Mensyukuri keberagaman sosial budaya masayarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 2.3  Bersikap toleran 

dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 4.3  

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca    
C1: Membaca bacaan mengenai peristiwa pengakuan 

kedaulatan Indonesia oleh Belanda 

139 

 

Menulis    
C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan menjawab 

pertanyaan 

141 
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Berlatih √   
Mengumpulkan informasi dari buku, suratkabar, majalah, 

artikel dan internet lalu dan melakukan wawancara 

142 

 

Bernyayi dan 

berdiskusi 
√   

Menelaah lagu Syukur lalu menguraikan nilai-nilai atau makna 

dan ciri-ciri lagu nasional 

143-144 

 

Taukah kamu     
C1: Membaca bacaan mengenai konferensi berteman dalam 

keragaman 

145-146 

 

Berlatih √   
Mencari dan menguraikan pendapat tentang cara penyelesaian 

masalah dari cerita terkait keragaman sosial budaya  

147 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari  

148 
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Lampiran 7 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 
Tema  : 7 

Subtema  : 3 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.9  Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) 4.9  Membuat surat 

undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) dengan kalimat efektif dan memperhati- kan penggunaan ejaa 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Taukah kamu 

dan mengamati 
√   

Mengamati surat undangan dan menguraikan secara singkat 

penjelasan jenis surat undangan yang di amati 

152-153 

 

Berdiskusi  √  
Membandingkan jenis-jenis undangan untuk mengumpulkan 

persamaan dan perbedaan dari jenis-jenis undangan  

155 
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Mencoba  √  
Melakukan percobaan untuk menunjukkan proses 

penyubliman dan memberikan kesimpulan hasil percobaan 

156 

 

Membaca dan 

berlatih 
√   

Mengumpulkan dan mencari kosakata baku dan tidak baku 

dari bacaan beserta artinya 

157-158 

 

Menulis  √  

Mengumpulkan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mengisi kemerdekaan RI dan berikan pendapat mengenai 

kegiatan tersebut dalam bentuk peta pikiran 

159 

 

Mengamati dan 

berlatih 
√   

Mengamati gambar lalu mengumpulkan informasi tentang 

permasalahan faktor pendukung dan penghambat dari 

pembangunan nasional lalu melakukan wawancara 

160-161 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

162 

 

Kerjasama  √  
Membuktikan peristiwa menyublim lalu dituliskan dalam 

bentuk laporan  

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 
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B. Indonesia: 3.9  Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) 4.9  Membuat surat 

undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) dengan kalimat efektif dan memperhati- kan penggunaan ejaa 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

SBdP: 3.4  Memahami karya seni rupa daerah 4.4  Membuat karya seni rupa daerah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca √   
Mengumpulkan dan mencari kosakata baku dan tidak baku 

dari bacaan serta artinya dari bacaan 

163-164 

 

Berlatih    
C2: Menceritakan kembali dalam tulisan dengan kata-kata 

sendiri dan kalimat efektif 

165 

 

Mencoba √   

Mengamati dan mengumpulkan kegiatan positif yang 

berhubungan dengan mengisi kemerdekaan dilingkungan 

(rumah,sekolah, masyarakat) 

165 

 

Berkreasi   √ 
Membuat tabel keseharian dari mencatat kebaikan dan 

kesalahan yang diperbuat dan membandngkannya 

166 
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Taukah kamu 

dan mencoba 
 √  

Melakukan percobaan mengenai perubahan wujud dan 

memberikan kesimpulan mengenai hasil percobaan 

167-168 

 

Membaca    C1: Membaca bacaan mengenai seni rupa daerah Indonesia 

169-171 

 

Berlatih √   
Mengamati dan menguraikan tentang jenis senirupa yang 

ditemukan didaerah tempat tinggal 

172 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

173 

 

Kerjasama  √  
Membuktikan peristiwa pengkristalan lalu dituliskan dalam 

bentuk laporan 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.9  Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) 4.9  Membuat surat 

undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) dengan kalimat efektif dan memperhati- kan penggunaan ejaa 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 
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PPKn: 1.3  Mensyukuri keberagaman sosial budaya masayarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 2.3  Bersikap toleran 

dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 4.3  

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

menulis 
   

C2: Menjelaskan informasi dari bacaan dengan mwnjawab 

pertanyaan 

175-177 

 

Tahukah kamu 

dan berlatih 
√   

Menemukan lalu menuliskan hal-hal penting dalam bacaan 

kedalam peta pikiran 

178-179 

 

Berdiskusi √   

Mengamati gambar dan menemukan manfaat serta ciri 

masyarakat Indonesia melalui gotong royong dan nilai-nilai 

Pancasila yang ada di gotong royong dengan menjawab 

pertanyaan 

179-180 

 

Mengamati √   
Menguraikan pendapat mengenai sikap yang terdapat pada 

cerita dan sikap untuk menghargai 

181-182 
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Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

182 

 

Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.9  Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) 4.9  Membuat surat 

undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) dengan kalimat efektif dan memperhati- kan penggunaan ejaa 

IPS: 3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4  

Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

PPKn: 1.3  Mensyukuri keberagaman sosial budaya masayarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 2.3  Bersikap toleran 

dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 4.3  

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

berlatih 
√   

Menemukan lalu menuliskan hal-hal penting dalam bacaan 

kedalam peta pikiran mengenaio cara melestarikan budaya 

bangsa 

184-185 

 

Membaca    
C1: Membaca bacaan mengenai siswa SD juara Pekanbaru 

persembahkan pentas seni 

185 
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Mencoba   √ 
Membuat surat undangan resmi untuk kegiatan pentas seni 

disekolah 

186 

 

Taukah kamu 

dan mengamati 
 √  

Menuliskan cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, 

memberikan contoh cerminan Bhinneka Tunggal Ika dan 

contoh perilaku dalam menerima keragama suku dan budaya 

186-187 

 

Berlatih  √  

Membuktikan, memberikan alasan atas pengalaman yang 

sudah dilakukan mengenai cara menyikapi keragaman dan 

perbedaan berdasarkan pernyataan yang tersedia 

188-189 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

190 

 

Kerjasama  √  
Membandingkan kesenian daerah dan pada waktu orang tua 

masih kecil 

Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.9  Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) 4.9  Membuat surat 

undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) dengan kalimat efektif dan memperhati- kan penggunaan ejaa 

IPA: 3.7  Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan seharihari 4.7  Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada 

benda 

SBdP: 3.4  Memahami karya seni rupa daerah 4.4  Membuat karya seni rupa daerah 
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Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati √   
Mengamati dan menguraikan isi gambar serta menjelaskan 

dengan menjawab pertanyaan 

191-192 

 

Mencoba   √ 
Membuat undangan setengah resmi dengan memadukan 

lukisan daerah berdasarkan tema tertentu 

192 

 

Berlatih  √  
Menyimpulkan kegiatan atau pengalaman dalam membuat 

undangan yang dipadukan dengan seni lukis 

193 

 

Taukah kamu 

dan mencoba 
 √  

Melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda dan 

memberikan kesimpulan dari hasil percobaan 

194 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari  

195 

 

Pembelajaran  : 6 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.9  Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) 4.9  Membuat surat 

undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.) dengan kalimat efektif dan memperhati- kan penggunaan ejaa 

PPKn: 1.3  Mensyukuri keberagaman sosial budaya masayarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 2.3  Bersikap toleran 

dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 4.3  

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat 
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SBdP: 3.4  Memahami karya seni rupa daerah 4.4  Membuat karya seni rupa daerah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

berlatih 
 √  

Merangkum bacaan secara singkat mengenai cara menghargai 

jasa pahlawan dalam bentuk peta pikiran 

195-197 

 

Berlatih √   

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 

198-200 

 

Berkreasi   √ 
Membuat karya seni lukis yang berasal dari suku bangsa atau 

dari daerah sendiri 

200 

 

Merenungkan  √  
Memberikan pendapat tenteng perilaku atau kebiasaan dan 

mengevaluasi pelaksanna (sudah atau belum) 

201-202 

 

Kerjasama   √ 
Membuat cerita tentang pengorbanan orang tua sebagai wujud 

sebagai sikap rela berkorban 

202 
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Lampiran 8 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 
Tema  : 7 

Subtema  : 4 

Pembelajaran  : Literasi dan Kegiatan Proyek 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Pembelajaran 1 √ 

 

 
Menganalisis bacaan kemudian membuat ulasan mengenai 

bacaan dari hal menarik, informasi penting dan pendapat  

204-206 

 

Pembelajaran 2   √ 
Membuat 3 jenis (undangan resmi, setengah resmi, tidak 

resmi) dan dengan bahasa efektif serta disain menari 

207 

 

Pembelajaran 3   √ 
Membuat patung manusia dengan corak sesuai dengan ciri 

khas suku bangsa menggunakan bubur kertas 

209-210 
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Pembelajaran 4    
C3: Mengemukakan kembali Ikrar toleransi didepan teman dan 

guru  

211 

 

Pembelajaran 5   √ 
Melakukan percobaan yang berhubungan dengan perpindahan 

panas dan perubahan wujud serta memberikan kesimpulan  

212-213 

 

Pembelajaran 6  √  
Mengamati dan merangkum wisata museum dan membuat 

laporan tentang wisata sejarah yang sudah dilakukan 

214 
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Lampiran 9 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 
Tema  : 8 

Subtema  : 1 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca √ 

 

 

Menguraikan peristiwa-peristiwa pada teks bacaan mengenai 

peristiwa yang terjadi, dimana peristiwa terjadi dan penyebab 

dari peristiwa tersebut dalam bentuk peta pikiran 

2-3 

 

Berdiskusi √   

Mengunpulkan informasi dan menguraikan hasil diskusi 

mengenai fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia 

dalam bentuk peta pikiran 

4 
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Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

5 

 

Kerjasama   √ 

Menyusun kegiatan-kegiatan dan mengenai penggunaan air 

sehari-hari/kegiatan yang membutuhkan air dengan berurutan 

mulai dari bangun tidur 

6 

 

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

SBdP: 3.2  Memahami tangga nada 4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Bernyanyi    C3: Menyanyikan lagu air terjun 

7-8 
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Mengamati  √  
Merangkum proses siklus air dalam bentuk cerita menggunakan 

bahasa sendiri berdasarkan gambar yang sudah diamati 

8 

 

Membaca    C1: membaca teks bacaan mengenai siklus air 

9-10 

 

Mencoba   √ 
Membuat bagan/skema/peta konsep dari proses siklus air 

berdasarkan hasil membaca bacaan sebelumnya 

10 

 

Membaca  √  
Merangkum bacaan dengan bahasa sendiri dengan urutan 

peristiwa yang tepat 

11-13 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

14 

 
Kerjasama  √  Menugaskan untuk mengumpulkan manfaat air bagi keluarga 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 
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PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPS: 3.3  Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan 

bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang 4.3  Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca    C1: Membaca teks bacaan mengenai rumah betang uuk palin 

15-16 

 

Berdiskusi √   

Menguraikan peristiwa-peristiwa pada bacaan dan menemukan 

keunikan-keunikan yang terdapat pada bacaan maupun 

menelaah didaerah sendiri 

16-17 

 

Membaca    C1: Membaca teks bacaan mengenai keragaman budaya bangsa 

di wilayah Indonesia 

18-22 

 

Bermain peran   √ 

Membuat naskah drama pendek tentang sikap toleransi dan 

memainkan naskah tersebut dan mengumpulkan kesamaan 

didaerah sendiri baik kosakata, pakaian adat, lagu daerah 

23 
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Membaca    
C1: Membaca teks bacaan mengenai jenis usaha dengan 

mengolah sumber daya alam 

24-26 

 

Mengamati   √ 
Membuat laporan mengenai jenis usaha penduudk disekitar 

yang memanfaatkan sumber daya alam 

26 

 

Bercerita  √  Membandingkan hasil laporan dari kelompok lain 

27 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

27 

 

Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPS: 3.3  Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan 

bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang 4.3  Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 
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Membaca dan 

mencoba 
√   

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 

29-31 

 

Berdiskusi √   
Mengumpulkan jenis usaha yang dilakukan keluarga atau 

tetangga serta menguraikan manfaat dalam bentuk tabel 

32 

 

Menulis √   
Menguraikan pendapat mengenai  “Bagaimana sikap atas 

keragaman tersebut?” 

33 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

33 

 

Kerjasama √   
Mengumpulkan jenis usaha disekitar dan menjelaskan manfaat 

dan prosuk yang dihasilkan 

34 

 

Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

SBdP: 3.2  Memahami tangga nada 4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik 
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Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati dan 

bercerita 
   

C2: Menerangkan judul lagu, pencipta, nada yang digunakan, 

tempo, dan makna dari syair lagu kampungku dengan menjawab 

pertanyaannya 

35-36 

 

Bernyanyi   √ 
Menyanyikan lagu dengan nada, tempo yang tepat dan 

mengkreasikan dengan nada dasar yang berbeda 

36 

 

Membaca dan 

Mencoba 
   

C1: Membaca penjelas mengenai tangga nada diatonis mayor 

dan menyebutkan pengertian serta ciri-ciri dari tangga nada 

tersebut 

36-37 

 

Berdiskusi √   
Mengamati gambar dan menguraikan  jawaban dengan 

menjawab pertanyaan terkait hasil pengamatan 

38-39 

 

Membaca dan 

Menulis 
√   

Menguraikan isi bacaan kemudian menjawab pertanyaan dan 

mengurutkan peristiwa satu dengan yang lain secara tepat dan 

menuliskan dengan bahasa dan ejaan yang benar 

39-41 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 
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Kerjasama  √  
Merangkum tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk 

melestarikan lingkungan sekitar 

 

 

Pembelajaran  : 6 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

SBdP: 3.2  Memahami tangga nada 4.2  Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca    
C1: Membaca cerita mengenai belajar toleransi dai permainan 

tradisional anak 

43-44 

 

Berdiskusi  √  

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 

44-45 

 

Tahukah kamu √   

Menguraikan isi bacaan dan menafsirkan nilai-nilai yang dapat 

diambil dari permainan Dhingklik Oglak Aglik dan Perepet 

serta menceritakan pengalaman bermain permainan tradisional 

46-47 
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Mengamati dan 

bercerita 
   

C2: Menerangkan judul lagu, pencipta, nada yang digunakan, 

tempo, dan makna dari syair lagu syukur dengan menjawab 

pertanyaannya 

48-49 

 

Bernyanyi dan 

Membaca 
   C1: Membaca penjelasan mengenai tangga nada diatonis minor 

49-50 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

50 
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Lampiran 10 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 
Tema  : 8 

Subtema  : 2 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati √ 

 

 

Mengamati 2 gambar mengenai lingkungan/keadaan tanah yang 

subur dan tidak kemudian menguraikan pendapat mengenai 

kondisi tersebut dengan menjawab pertanyaan 

52 

 

Membaca dan 

berdiskusi 
√   

C3: 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 

53-56 
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Mencoba  √  

Melakukan percobaan untuk membuktikan pembentukan air di 

permukaan pada loyang isi air tanah dan loyang isi batu bara 

mana yang menunjukkan pembentukan air dipermukaan  

57 

 

Bercerita    

C2: Menceritakan hasil percobaan yang sudah dilakukan 

sebelumnya dan menjelaskan terjadinya air tanah dan air 

permukaan 

57 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

58 

 
Kerjasama √   

Mengumpulkan dan menemukan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan keluarga untuk menjamin ketersediaan air tanah 

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

SBdP: 3.3  Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah 

4.3  Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati √   

Mengamati dan menganalisis video tari tentang formasi, arah 

gerak dan bentuk garis imajinernya lalu dituliskan dalam bentuk 

gambar 

60 
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Membaca  √  

Merangkum bacaan menggunakan bacaaan sendiri dengan 

kosakata baku dan menggambar 2 pola lantai yang sudah di 

pelajari 

61-63 

 

Berlatih   √ Membut pola lantai kemudian memperagakan 5 gerakan tari 

64 

 

Membaca dan 

berdiskusi 
√   

Menelaah bacaan kemudian memberikan uraian mengenai 

pendapat tentang siklus adir dan bencana kekeringan melalui, 

menjawab pertanyaan  

64-65 

 

Berkreasi   √ Membuat poster berdasarkan bacaan sebelumnya 

66 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

66 

 

Kerjasama    √ Membuat gambar bagan sederhana tentang siklus air 

67 

 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 
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B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPS: 3.3  Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan 

bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang 4.3  Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca    
C1: Membaca sebuah penjelasan mengenai jenis usaha ekonomi 

yang dikelola sendiri 

68-69 

 

Mengamati √   
Mengamati lingkungan sekitar dan mengumpulkan jenis-jenis 

usaha serta macamnya 

70 

 

Berkreasi   √ 
Membuat kliping tentang jenis usaha yang dikelola perorangan, 

bisa mencari di buku, surat kabar atau majalah 

71 

 

Membaca dan 

berdiskusi 
 √  

Memberikan pendapat mengenai sikap atas perbedaan budaya 

dan adat istiadat daerah tempat tinggal dengan daerah lain 

kemudian membandingkan dengan kelompok lain 

72-73 
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Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

74 

 

Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPS: 3.3  Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan 

bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang 4.3  Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca dan 

berdiskusi 
 √  

Merangkum bacaan dengan peta pikiran dan memperjelas 

pengertian serta ciri-cirinya dengan bahasa sendiri 

75-79 

 

Berkreasi   √ 
Membuat kliping dengan jenis usaha ekonomi yang di Kelola 

kelompok bisa mencari di buku, surat kabar atau majalah 

80 
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Mambaca dan 

bercerita 
 √  

C2: Menceritakan kembali dengan bahasa sendiri tentang tradisi 

rasulan di gunung kidul 

80-82 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

83 

 

Kerjasama √   
Mengumpulkan dan menemukan adat istiadat di daerah asal 

orang tua 

84 

 

Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

SBdP: 3.3  Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah 4.3  Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 
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Membaca dan 

berdiskusi 
   

C2: Menjabarkan informasi dari teks dengan menjawab 

pertanyaan 

85-86 

 

Bercerita   √ 
Mempresentasikan dan menampilkan hasil poster yang sudah di 

buat pada pembelajaran 2 

87 

 

Membaca    C1: Membaca penjelasan mengenai seni tari di Indonesia 

88-89 

 

Mencoba   √ 
Membuat gambar pola lantai dari video tari yang sebelumnya 

diamati dan diperagakan 

90 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari  

90 

 

Pembelajaran  : 6 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 
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SBdP: 3.3  Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah 4.3  Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca     C1: Membaca penjelasan mengenai pola lantai karya tari 

92 

 

Berlatih    C1: Menirukan tari daerah dan menunjukkan pola lantainya 

93 

 

Membaca dan 

berdiskusi 
√   

Menafsirkan mengenai sikap yang dapat ditiru dari bacaan dan 

pengalaman memperagakan tarian daerah dengan menjawab 

pertanyaan 

94 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

95 

 

Kerjasama √   

Mengumpulkan dan menemukan kegiatan yang mendukung 

keragaman sosisal budaya yang pernah di ikuti keluarga 

dengan bahasa sendiri 

96 
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Lampiran 11 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 
Tema  : 8 

Subtema  : 3 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Berdiskusi √   

Menguraikan pendapat serta memberkan penjelasan mengenai 

bagaimana kualitas air yang baik dan syarat-syarat air yang 

layak untuk digunakan dengan berdiskusi dan menjawab 

pertanyaan  

98-99 

 

Membaca     
C1: Membaca teks untuk menggali informasi mengenai air 

untuk kebutuhan sehari-hari  

100 
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Berdiskusi √   
Mengunpulkan informasi dari sebuah teks bacaan sebelumnya 

dan menuliskan dalam bentuk peta pikiran 

102 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

102 

 

Kerjasama √   
Mengamati air dirumah dan menjelaskan alasan dapat 

digunakan atau tidaknya air dirumah tersebut 

103 

 

Pembelajaran  : 2 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

SBdP: 3.1 Memahami gambar cerita 4.1  Membuat gambar cerita 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Berdiskusi √   

Mengumpulkan informasi mengenai air yang tercampur 

minyak, air tercemar, menyimpulkan dengan berdiskusi 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 

104-105 
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Membaca dan 

berdiskusi 
√   

Menguraikan pendapat dengan menjawan pertanyaan menegnai 

upaya apa yang dapat digunakan untuk mengurangi krisi air dan 

akibat dari krisis air 

105-106 

 

Mengamati dan 

berdiskusi 
 √  

Merangkum cerita dan menceritakan dengan bahasa sendiri 

tentang isi dari buku teks atau gambar yang di dapat 

107-108 

 

Menulis    C3: Mengemukakan ciri-ciri karya gambar cerita 

109 

 

Mencoba   √ 
Membuat gambar cerita dengan tema dari pengalaman diri 

sendiri atau lingkungan sekitar 

109 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari 

110 

 

Pembelajaran  : 3 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 
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B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPS: 3.3  Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan 

bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang 4.3  Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca     
C1: Membaca dan menggali informasi mengenai pengaruh 

kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat 

112-114 

 

Mencoba   √ 
Membuat peta pikiran yang memuat mengenai informasi-

informasi penting dari teks sebelumnya 

115 

 

Mengamati √   
Mengamati dan menelaah kegiatan produksi dan distribusi di 

lingkungan dalam bentuk tabel 

116 

 

Berdiskusi    C1: Menyebutkan keuntungan dari berbagai jenis usaha 

116 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

117 
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Kerjasama √   Mengumpulkan kegiatan konsumsi yang dilakukan keluarga  

118 

 

Pembelajaran  : 4 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPS: 3.3  Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan 

bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang 4.3  Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mengamati √   
Menguraikan dan memberikan penafsiran mengenai sikap 

pelaku usaha terhadap pesaing dalam kegiatan usaha ekonomi 

119 

 

Membaca    
C1: Membaca teks mengenai menghargai keiatan usaha 

ekonomi orang lain 

120 
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Mencoba    
C2: Menjabarkan informasi penting yang diadapat dari teks  

tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain 

121 

 

Berdiskusi √   
Menganalisis peran dan keuntungan dari proses produksi 

pakaian dan dituliskan dengan bentuk menarik 

122 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah 

didapatkan dan dipelajari 

122-123 

 

Pembelajaran  : 5 

Kompetensi Dasar : 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

IPA: 3.8  Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup 4.8  Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

SBdP: 3.1 Memahami gambar cerita 4.1  Membuat gambar cerita 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Mencoba   √ 
Melakukan percobaan dan membuat laporan mengenai tingkat 

pemborosan air 

125 
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Membaca dan 

berdiskusi 
  √ 

membuat booklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan 

kehematan air dan menyusun tindakan-tindakan yang dapat 

dilakukan untuk menghemat air dan  

126 

 

Membaca     C3: Menggali informasi dari teks bacaan mengenai langkah-

langkah membuat gambar cerita  

127-128 

 

Berkreasi   √ 
Membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema pada 

pembelajaran 2 

128 

 

Merenungkan  √  
Menyimpulkan pembelajaran dan materi yang sudah didapatkan 

dan dipelajari  

129 

 

Kerjasama √   
Mengumpulkan tindakan-tindakan keluarga untuk menghemat 

air bersih dirumah 

130 

 

Pembelajaran  : 6 

Kompetensi Dasar : 

PPKn: 1. 3 Mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 2.3 Bersikap toleran dalam 

keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 3.3  Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 4.3  Menyelenggarakan 

kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat 

B. Indonesia: 3.8  Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8  Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 
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SBdP: 3.1 Memahami gambar cerita 4.1  Membuat gambar cerita 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Membaca     
C1: Membaca informasi dari bacaan mengenai tahap mewarnai 

gambar dalam membuat gambar cerita 

131 

 

Mencoba   √ 
Mengkresikan gambar cerita pada booklet dengan memberikan 

warna dan menggabungkan teknik kering dan basah 

132 

 

Membaca dan 

berdiskusi 
√   

Menganalisis teks bacaan dan menemukan sikap-sikap yang 

dapat ditiru dari teks berdasarkan keunikan dan keberagaman 

budaya 

132-134 

 

Mencoba √   
Mengumpulkan dan mencari kebragaman seni dan budaya yang 

terdapat pada bacaan  

135 

 

Merenungkan  √  
Menyusun kegiatan-kegiatan dari adanya penerapan nilai-nilai 

sumpah pemuda 

135 
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Lampiran 12 

Lembar Analisis 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 
Tema  : 8 

Subtema  : 4 

 

Pembelajaran  : Berbasis Proyek dan Literasi 

Kompetensi Dasar : 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Keterangan yang memunculkan kegiatan HOTS/saran untuk 

memfasilitasi HOTS 
Halaman Buku Siswa 

C4 C5 C6 

Pembelajaran 1 √ 

 

 

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 

138 

 

Pembelajaran 2 √   

Menelaah masalah-masalah yang terdapat pada pertanyaan 

yang disediakan dan menjawabnya berdasarkan pembelajaran 

sebelumnya 

140 
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Pembelajaran 3   √ 

Membuat poster yang memuat hal-hal yang sudah di tentukan 

dengan menarik, ditambahkan uraian dikertas terpisah tentang 

poster 

141 

 

Pembelajaran 4   √ 
Membuat pameran poster dan membentuk kepanitiaan berserta 

tugas-tugasnya 

142 

 

Pembelajaran 5   √ 
Mempresentasikan dan memperjelas hasil poster yang sudah di 

buat kepada orang-orang 

143 

 

Pembelajaran 6  √  

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan 

selama 1 minggu dengan menuliskan kejadian, kesan atau 

pengalaman serta peraikan untuk kegiatan yan akan datang 

144 
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Lampiran 13 

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

No Aspek yang diamati 

Kesesuaian 

Keterangan 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

1 Penggunaan buku 

siswa setiap hari √  

Buku siswa digunakan 

setia hari dalam proses 

pembelajaran 

2 Materi yang 

disampaikan diambil 

dari buku siswa 
 √ 

Materi utama diambil dari 

buku siswa, namun jika 

ada materi yang kurang 

lengkap dapat dicarikan 

dari sumber lain untuk 

menambah materi  

3 Aktivitas yang 

dilakukan mengikuti 

buku siswa 

√  

Aktivitas dan kegiatan 

banyak mengikuti yang 

ada dibuku siswa  

4 Soal-soal yang 

dikerjakan hanya dari 

buku siswa  √ 

Mengerjakan soal dibuku 

siswa tapi  selain itu juga 

diberikan soal dari sumber 

lain untuk mengasah dan 

menguji siswa 

5 Penilaian yang 

dilakukan mengikuti 

penilaian dari buku  √  

Penilaian mengikuti yang 

terdapat pada buku guru 

untuk mudah penyesuaian 

dengan pembelajaran-

pembelajarannya 
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Lampiran 14 

 

LEMBAR WAWANCARA 

 

No Pertanyaan Deskripsi 

1 Seberapa sering menggunakan 

buku siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas? 

“Setiap hari pakai buku siswa, kegiatan-

kegiatan mengikuti dari buku, paling-

paling menambah materi yang belum 

ada dari buku” 

2 Bagaimana materi yang 

disampaikan kepada siswa? 

“Materi dibuku dari bacaan-bacaan, lalu 

ditambah dari sumber lain untuk 

manambah materi yang belum ada 

dibuku siswa” 

3 Bagaimana aktivitas yang 

dilakukan siswa? 

“Aktivitasnya ya seperti dibuku, 

mengikuti langkah-langkah dan kegiatan 

yang ada dibuku siswa” 

4 Seperti apa soal-soal yang 

dikerjakan siswa? 

‘Ya, seperti dibuku, tapi kadang 

dicarikan dari buku lain untuk menguji 

pengetahuan siswa” 

5 Bagaimana penilaian yang 

dilakukan pada pembelajaran? 

“Penilaian ikut seperti dibuku guru, biar 

mudah dan tertata rapi” 
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Lampiran 15 

 

HASIL PLAGIASI 

 

 

 


