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[Kosakata dan Tata Makna]

KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi

iii

Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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[Kosakata dan Tata Makna]

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit ini membahas tentang kosakata pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD
kelas satu semester satu. Pada unit kosakata ini membahas tema tentang
“Diriku” dan “Keluargaku”. Aktivitas pada unit ini melibatkan peserta didik
dengan

menggunakan model pembelajaran yang

mengacu pada

Pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS),

untuk

mencapai keterampilan abad 21.
Bahan bacaan ynag terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar
yang ada pada tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah
disesuaikan dengan permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di
kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga dapat memperkaya
unit ini dengan membuat contoh contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa
mendapatkan perbendaharaan proses pembelajaran dengan berorientasi
HOTS yang bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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Unit Pembelajaran
(Kosakata)

KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas I:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No.
1

Kompetensi Dasar (KD)
Target KD
3.4 Menentukan kosakata 1. Menentukan kosakata
tentang
anggota
tentang anggota tubuh
tubuh dan
serta perawatannya
pancaindra
serta
melalui teks pendek berupa
perawatannya
gambar.
melalui teks pendek 2. Menentukan kosakata
(berupa gambar,
tentang
anggota
tulisan,
slogan
tubuh serta
sederhana, dan/atau
perawatannya melalui
syair lagu) dan
teks pendek berupa
eksplorasi lingkungan
tulisan.
3. Menentukan kosakata
tentang
anggota
tubuh serta
perawatannya melalui
teks pendek berupa
slogan sederhana.
4. Menentukan kosakata
tentang
anggota
tubuh serta
perawatannya melalui
teks pendek berupa
syair lagu.
5. Menentukan kosakata
tentang pancaindra serta
perawatannya melalui teks
pendek berupa gambar.
6. Menentukan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya

Kelas
I
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No.

2

Kompetensi Dasar (KD)

4.4 Menyampaikan
penjelasan (berupa
gambar dan tulisan)
tentang
anggota tubuh dan
pancaindra
serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa
daerah secara
lisan dan/atau tulis.
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Target KD
melalui teks pendek
berupa tulisan.
7. Menentukan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya
melalui teks pendek
berupa slogan sederhana.
8. Menentukan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya
melalui teks pendek
berupa syair lagu.
9. Menentukan kosakata
tentang anggota tubuh
serta perawatannya
melalui eksplorasi
lingkungan.
10. Menentukan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya
melalui eksplorasi
lingkungan.
1. Menyampaikan
penjelasan berupa
gambar tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa
daerah secara
lisan.
2. Menyampaikan
penjelasan berupa
gambar tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa

Kelas

I

Unit Pembelajaran
(Kosakata)

No.

Kompetensi Dasar (KD)
3.

4.

5.

6.

Target KD
daerah secara
tulis.
Menyampaikan
penjelasan berupa
tulisan tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa
daerah secara
lisan.
Menyampaikan
penjelasan berupa
tulisan tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa
daerah secara tulis.
Menyampaikan
penjelasan berupa
gambar tentang
pancaindera serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa
daerah secara
lisan.
Menyampaikan
penjelasan berupa
gambar tentang
pancaindera serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa

Kelas
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No.

3

4

Kompetensi Dasar (KD)

3.10 Menguraikan
kosakata hubungan
kekeluargaan
melalui
gambar/bagan
silsilah keluarga
dalam bahasa
Indonesia atau
bahasa daerah.
4.10Menggunakan
kosakata yang tepat
dalam percakapan
tentang
hubungan
kekeluargaan
dengan
menggunakan
bantuan
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Target KD
daerah secara
tulis.
7. Menyampaikan
penjelasan berupa
tulisan tentang
pancaindra serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa
daerah secara
lisan.
8. Menyampaikan
penjelasan berupa
tulisan tentang
pancaindra serta
perawatannya
menggunakan
kosakata bahasa
Indonesia dengan
bantuan bahasa
daerah secara
tulis.

Kelas

Menguraikan kosakata
I
hubungan
kekeluargaan
melalui
gambar/bagan
silsilah
keluarga
dalam bahasa
Indonesia atau
bahasa
daerah.
Menggunakan kosakata
yang tepat dalam
percakapan tentang
hubungan kekeluargaan
dengan
menggunakan
bantuan
gambar/bagan
silsilah
keluarga.

I

Unit Pembelajaran
(Kosakata)

No.

Kompetensi Dasar (KD)
gambar/bagan
silsilah keluarga.

Target KD

Kelas

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan

Keterampilan
Kelas I

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.4.1 Mengidentifikasi
kosakata
tentang anggota tubuh serta
perawatannya melalui teks
pendek berupa gambar.
3.4.2 Mengidentifikasi
kosakata
tentang pancaindera serta
perawatannya melalui teks
pendek berupa tulisan.
3.4.3 Mengidentifikasi
kosakata
tentang anggota tubuh serta
perawatannya
melalui
eksplorasi lingkungan.
3.4.4 Mencontohkan
kosakata
tentang
anggota tubuh
serta perawatannya melalui
teks
pendek
berupa
slogan sederhana.
3.4.5 Mencontohkan
kosakata
tentang
pancaindra serta
perawatannya melalui teks
pendek berupa syair lagu.
3.4.6 Mencontohkan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya
melalui eksplorasi
lingkungan.

4.4.1 Mengulangi penjelasan
berupa gambar tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
lisan.
4.4.2 Mengulangi penjelasan
berupa tulisan tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
tulis.
4.4.3 Menerapkan penjelasan
berupa tulisan tentang
pancaindera serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
lisan.
4.4.4 Menerapkan penjelasan
berupa gambar tentang
pancaindera serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
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Pengetahuan

Keterampilan
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
tulis.
IPK Kunci

IPK Kunci
3.4.7 Menentukan kosakata
tentang anggota tubuh serta
perawatannya melalui teks
pendek berupa gambar.
3.4.8 Menentukan kosakata
tentang
anggota
tubuh serta perawatannya
melalui teks pendek
berupa tulisan.
3.4.9 Menentukan kosakata
tentang
anggota
tubuh serta perawatannya
melalui teks pendek
berupa slogan sederhana.
3.4.10 Menentukan kosakata
tentang
anggota
tubuh serta perawatannya
melalui teks pendek
berupa syair lagu.
3.4.11 Menentukan kosakata
tentang pancaindra serta
perawatannya melalui teks
pendek berupa gambar.
3.4.12 Menentukan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya
melalui teks pendek
berupa tulisan.
3.4.13 Menentukan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya
melalui teks pendek
berupa slogan sederhana.
3.4.14 Menentukan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya
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4.4.5 Menyajikan penjelasan
berupa gambar tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
lisan.
4.4.6 Menyajikan penjelasan
berupa gambar tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
tulis.
4.4.7 Menyajikan penjelasan
berupa tulisan tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
lisan.
4.4.8 Menyajikan penjelasan
berupa tulisan tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara tulis.
4.4.9 Menyajikan penjelasan
berupa gambar tentang
pancaindera serta
perawatannya
menggunakan
kosakata

Unit Pembelajaran
(Kosakata)

Pengetahuan
melalui teks pendek
berupa tulisan.
3.4.15 Menentukan kosakata
tentang anggota tubuh serta
perawatannya melalui
eksplorasi lingkungan.
3.4.16 Menentukan kosakata
tentang
pancaindra
serta perawatannya
melalui eksplorasi
lingkungan.
.

IPK Penngayaan
3.4.17 Menemukan kosakata
tentang anggota tubuh serta
perawatannya melalui teks
pendek berupa gambar.
3.4.18 Menemukan kosakata
tentang pancaindera serta
perawatannya melalui
teks pendek berupa
syair lagu.
3.4.19 Menemukan kosakata
tentang anggota tubuh serta

Keterampilan
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
lisan.
4.4.10 Menyajikan penjelasan
berupa gambar tentang
pancaindera serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
tulis.
4.4.11 Menyajikan penjelasan
berupa tulisan tentang
pancaindra serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
lisan.
4.4.12 Menyajikan penjelasan
berupa tulisan tentang
pancaindra serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
tulis.
IPK Penngayaan
4.4.13 Mengembangkan penjelasan
berupa gambar tentang
anggota tubuh serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
bantuan bahasa daerah
secara
lisan.
4.4.14 Mengembangkan penjelasan
berupa tulisan tentang
pancaindera serta
perawatannya
menggunakan
kosakata
bahasa Indonesia dengan
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Pengetahuan
perawatannya melalui
eksplorasi lingkungan.

Keterampilan
bantuan
secara

bahasa daerah
tulis.

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.10.1 Mengidentifikasi kosakata
hubungan
kekeluargaan
melalui
gambar/bagan
silsilah
keluarga
dalam bahasa
Indonesia atau
bahasa daerah.

4.10.1 Menyalin kosakata yang
tepat dalam percakapan
tentang
hubungan
kekeluargaan
dengan
menggunakan bantuan
gambar/bagan
silsilah
keluarga.

IPK Kunci

IPK Kunci

3.10.2 Merinci kosakata
hubungan
kekeluargaan
melalui
gambar/bagan
silsilah
keluarga
dalam bahasa
Indonesia atau
bahasa daerah.

4.10.2 Menerapkan kosakata
yang tepat dalam
percakapan tentang
hubungan kekeluargaan
dengan
menggunakan
bantuan
gambar/bagan
silsilah
keluarga.

IPK Pengayaan
3.10.3 Menggunakan kosakata
hubungan
kekeluargaan
melalui
gambar/bagan
silsilah
keluarga
dalam bahasa
Indonesia atau
bahasa daerah.
3.10.4 Menganalisis kosakata
hubungan
kekeluargaan
melalui
gambar/bagan
silsilah
keluarga
dalam bahasa
Indonesia atau
bahasa daerah.
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IPK Pengayaan
4.10.3 Menyajikan kosakata
yang tepat dalam
percakapan tentang
hubungan kekeluargaan
dengan
menggunakan
bantuan
gambar/bagan
silsilah
keluarga.

Unit Pembelajaran
(Kosakata)

APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Kosakata tentang Anggota Tubuh dan Pancaindra
Setiap manusia yang dilahirkan ke bumi sudah dianugrahi dengan anggota
tubuh dan pancaindra oleh sang pencipta. Hal ini supaya kita sebagai manusia
dapat melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan mudah.
Apa manfaat anggota tubuh dan pancaindra bagi kehidupan kita? Sebelum
menjawab pertanyaan tersebut mari bersama-sama kita amati gambar
anggota tubuh dan pancaindra di bawah ini!

Gambar 1 Anggota Tubuh

Sumber: https://www.google.co.id
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Gambar 2 Pancaindra

Sumber: https://www.google.co.id

Setelah mengamati gambar anggota tubuh dan pancaindra dapat kita ketahui
bahwa anggota tubuh terdiri atas: rambut, mata, hidung, mulut, dada, perut,
paha, lutut, jari kaki, telinga, leher, pundak, punggung, lengan, tangan, jari
tangan, kaki, betis, dan tumit. Pancaindra terdiri atas: mata, telinga, hidung,
lidah, dan kulit. Berarti pancaindra merupakan bagian dari anggota tubuh,
karena ada beberapa dari anggota tubuh merupakan pancaindra.
Manfaat anggota tubuh antara lain: 1) rambut pada kepala berfungsi untuk
melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin; 2) tangan
untuk mengambil sesuatu; dan 3) kaki untuk berjalan serta berlari.
Manfaat pancaindra antara lain: 1) mata untuk melihat atau mengamati benda
di lingkungan sekitar; 2) telinga untuk mendengar berbagai bunyi benda; 3)
hidung untuk mencium bau berbagai benda terutama benda yang memiliki
bau menyengat; 4) lidah untuk mencicipi rasa, misalnya rasa makanan yang
manis, pedas, pahit, atau asin; dan 5) kulit untuk merasakan permukaan benda
halus, kasar, dingin, panas.
Setelah mengetahui manfaat beberapa anggota tubuh dan pancaindera dalam
kehidupan, sekarang kita mulai mempelajari kosakata anggota tubuh dan
pancaindera.
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B. Kosakata Hubungan Kekeluargaan

Gambar 3 Hubungan kekeluargaan

Sumber: http://yolandavanny.blogspot.com

Gambar di atas menggambarkan tentang hubungan kekeluargaan yang terdiri
atas: kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak-anak. Hubungan keluarga merupakan
hubungan antara tiap orang yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik
melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya.
Dalam kehidupan kita juga memiliki keluarga. Keluarga inti terdiri atas: ayah,
ibu, dan anak-anak. Keluarga besar terdiri atas keluarga inti ditambah dengan
sanak-saudara, misalnya: nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman,
bibi, dan sebagainya.
Berarti keluarga dalam kehidupan kita adalah unit terkecil dari masyarakat
terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal
di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan.
Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi,
makan dan minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya.
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Demikianlah pentingnya hubungan kekeluargaan dalam kehidupan kita.
Dengan keluarga kita dapat merasakan saling kasih sayang dan ketenangan
hidup.
Sekarang kita mempelajari kosakata hubungan kekeluargaan, dengan
haraapan agar para siswa kelas satu SD dapat mengetahui kosakata hubungan
kekeluargaan di dalam kehidupannya.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Kosakata tentang Anggota Tubuh dan Pancaindra
Topik kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra terdapat pada kelas
satu Kompetensi Dasar (KD) 3.4 Menentukan kosakata tentang anggota tubuh
dan pancaindra serta perawatannya melalui teks pendek (berupa gambar,
tulisan, slogan sederhana, dan/atau syair lagu) dan eksplorasi lingkungan
(Permendikbud Nomor 37, 2018). KD ini tidak menurunkan soal USBN tiga
tahun belakangan berturut-turut.
KD ini dibahas pada unit karena merupakan awal peserta didik mempelajari
kosakata yang paling dekat dengan kehidupannya yaitu tentang anggota tubuh
dan pancaindra. Pada kelas satu mata pelajaran Bahasa Indonesia peserta
didik mempelajari materi membaca menulis permulaan, berarti materi
kosakata harus dikuasai oleh peserta didik agar mereka mudah untuk
mempelajari materi tentang membaca menulis permulaan.
Diharapkan bila peserta didik menguasai membaca menulis permulaan, maka
saat mempelajari membaca menulis lanjut akan mudah mempelajarinya.
Materi membaca menulis lanjut banyak disajikan pada soal-soal USBN.

B. Kosakata Hubungan Kekeluargaan
Topik kosakata hubungan kekeluargaan terdapat pada kelas satu Kompetensi
Dasar (KD) 3.10 Menguraikan kosakata hubungan kekeluargaan melalui
gambar/bagan silsilah keluarga dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah.
(Permendikbud Nomor 37, 2018). KD ini juga tidak menurunkan soal USBN
tiga tahun belakangan berturut-turut.
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KD ini dibahas pada unit karena merupakan awal para siswa mempelajari
kosakata yang paling dekat dengan kehidupannya yaitu tentang hubungan
keluarga. Pada kelas satu mata pelajaran Bahasa Indonesia peserta didik
mempelajari materi membaca menulis permulaan, berarti materi kosakata
harus dikuasai oleh para siswa agar mereka mudah untuk mempelajari materi
tentang membaca menulis permulaan.
Diharapkan bila peserta didik menguasai membaca menulis permulaan, maka
saat mempelajari membaca menulis lanjut akan mudah mempelajarinya.
Materi membaca menulis lanjut banyak disajikan pada soal-soal USBN.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pada kehidupan kita anggota tubuh dan pancaindra sangat bermanfaat. Kita
wajib bersyukur kepada Tuhan yang mahaesa karena telah menciptakan
anggota tubuh dan pancaindra. Sebagai rasa syukur salah satunya kita harus
dapat merawat anggota tubuh dan pancaindra supaya kita selalu sehat. Bila
anggota tubuh dan pancaindra kita rawat dengan baik, maka anggota tubuh
dan pancaindra dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
“Apakah Anda tahu guna anggota tubuh?” “Tahukah Anda nama pancaindra
kita?” “Bagaimana cara merawat anggota tubuh dan pancaindra supaya kita
sehat?”
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mari kita lakukan aktivitas
satu tema “Diriku” pada aktivitas pembelajaran ini.
Selain anggota tubuh dan pancaindra, kita juga akan mempelajari topik
tentang hubungan kekeluargaan. Anggota keluarga terdiri atas: ayah, ibu,
kakak, dan adik. Ada laki-laki dan ada perempuan. Sesama anggota keluarga
kita harus saling menyayangi.
Untuk lebih mengetahui hubungan kekeluargaan mari kita lakukan aktivitas
dua tema “Keluargaku” pada aktivitas pembelajaran ini.
Aktivitas pada unit :”Kosakata” terdiri atas dua aktivitas yaitu: aktivitas satu
tema “Diriku” dan aktivitas dua tema “Keluargaku”. Aktivitas ini berdasarkan
Kompetensi Dasar

yang sudah dijabarkan dengan menerapkan model

discovery learning.
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Aktivitas 1 Diriku
Kompetensi Dasar (KD):
3.4 Menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta
perawatannya melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan
sederhana, dan/atau syair lagu) dan eksplorasi lingkungan.
4.4 Menyampaikan penjelasan (berupa gambar dan tulisan) tentang anggota
tubuh dan pancaindra serta perawatannya menggunakan kosakata bahasa
Indonesia dengan bantuan bahasa daerah secara lisan dan/atau tulis.
Tujuan aktivitas 1
Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model discovery
learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan kosakata tentang
anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya melalui teks pendek
dan

eksplorasi

lingkungan

serta

menyampaikan

penjelasannya

menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan bantuan bahasa daerah
secara lisan dan/atau tulis dengan benar.
1. Pemberian Rangsangan (Stimulation)

Gambar 4 Diriku
Sumber:http://1001topgambar.blogspot.com

a. Peserta didik mengamati gambar “Diriku” yang disajikan guru di depan
kelas.
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b. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kosakata tentang anggota
tubuh dan pancaindra.
c. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra yang
diajukan oleh pendidik berdasarkan gambar yang diamati, misal:
1) Di mana letak mata?
2) Di mana letak rambut?
3) Di mana letak telinga?
4) Di mana letak dagu?
5) Dimana letak tangan?
2. Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
a. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD) 1.1 Identifikasi Kosakata tentang Anggota Tubuh dan
Pancaindra.
b. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
c. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 1.1.
d. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
e. Guru memberikan penguatan.
f. Peserta didik mengidentifikasi kosakata tentang pancaindera serta
perawatannya melalui teks pendek berupa lagu “Dua Mata Saya” ciptaan
Pak Kasur.
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Gambar 5 Lagu Dua Mata Saya

Sumber: https://www.google.co.id

g. Peserta didik mengajukan pertanyaan secara lisan tentang perawatan
anggota tubuh dan pancaindra terkait dengan lagu yang dinyanyikan,
misal:
1)
2)
3)
4)

Berapa kali sehari kita mandi agar tubuh kita sehat dan bersih?
Bagaimana cara membaca buku yang baik agar mata kita tetap sehat?
Bagaimana cara kita merawat gigi agar sehat dan bersih?
Bagaimana cara merawat telinga agar tetap bersih?

h. Peserta didik lain merespon pertanyaan temannya dengan dibimbing
guru.
i. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik.
3. Pengumpulan Data (Data Collection)
a.

Peserta didik mengerjakan LKPD 1.2 Teks Pendek Slogan Sederhana.

b.

Masing-masing kelompok mendapatkan tugas mengamati slogan
sederhana yang dibagikan oleh guru.

c.

Peserta didik membaca dan mencermati slogan yang terdapat pada
LKPD 1.2.

d.

Peserta didik memasangkan kata isi Teks Pendek Slogan Sederhana
dengan huruf pertama dari kata tersebut.

e.

Setiap kelompok bertugas membaca slogan sederhana mendata
informasi yang terdapat pada slogan sederhana sesuai dengan tugas
masing-masing kelompok.

4. Pengolahan Data (Data Processing)
a. Peserta didik menirukan ucapan guru berdasarkan gambar yang
dilihatnya, misal:
1) Mata untuk melihat.
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Gambar 6 Mata

Sumber: http://aliansikartun.blogspot.com

2) Telinga untuk mendengar.

Gambar 7 Telinga

Sumber: https://republika.co.id

3) Lidah untuk mengecap.

Gambar 8 Lidah

Sumber: https://pixabay.com

b. Secara bersama-sama peserta didik menyanyikan teks pendek lagu
Kepala Pundak Lutut Kaki yang ada pada LKPD 1.3 Teks Pendek Syair
Lagu.
c. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD 1.3,
yaitu memasangkan nama-nama anggota tubuh dan pancaindra yang
bermakna isi syair lagu dengan gambar yang sesuai.
d. Selanjutnya peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD 1.4 Menyusun
Huruf Nama Anggota Tubuh dan Pancaindra.
e. Peserta didik menempelkan hasil pengolahan data pada kertas plano.
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5. Pembuktian (Verification)
a. Peserta didik melakukan kunjung ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
b. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung
memberikan respon hasil dengan memberikan tanggapan.
c. Guru memberikan penguatan.
6. Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
a. Peserta didik menjelaskan kembali informasi yang ditemukan dalam
aktivitas satu Diriku.
b.

Peserta didik mengembangkan kosakata yang sudah dipelajari
tentang anggota tubuh dan pancaindera.

c.

Guru memberikan penguatan.

Aktivitas 2 Keluargaku
Kompetensi Dasar (KD):
3.10 Menguraikan kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar/bagan
silsilah keluarga dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah.
4.10 Menggunakan kosakata yang tepat dalam percakapan tentang hubungan
kekeluargaan dengan menggunakan bantuan gambar/bagan silsilah
keluarga.
Tujuan Aktivitas 2
Setelah melakukan aktivitas 2 dengan menggunakan model discovery learning,
peserta

didik

kekeluargaan

diharapkan
dalam

bahasa

dapat

menguraikan

Indonesia

atau

kosakata

bahasa

hubungan

daerah.

serta

menggunakan kosakata yang tepat dalam percakapan tentang hubungan
kekeluargaan dengan menggunakan bantuan gambar/bagan silsilah keluarga.
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1. Pemberian Rangsangan (Stimulation)
a. Peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu “Sayang Semuanya”
karya Ibu Kasur.

Gambar 9 Lagu sayang Semuanya
Sumber: https://www.google.co.id

b. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun
konteks berkaitan dengan kosakata hubungan kekeluargaan
yang diajukan oleh guru berdasarkan lagu yang dinyanyikan:
1) Apa isi lagu tersebut?
2) Bagaimana sikap kita kepada ibu menurut lagu ini?
3) Bagaimana sikap kita kepada ayah menurut lagu ini?
4) Bagaimana sikap kita kepada adik menurut lagu ini?
5) Bagaimana sikap kita kepada kakak menurut lagu ini?
6) Siapa yang disayangi menurut lagu ini?
2. Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
a. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD) 2.1 Identifikasi Kosakata hubungan kekeluargaan
melalui gambar.
b. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
c. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 2.1.
d. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
e. Guru memberikan penguatan.
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3. Pengumpulan Data (Data Collection)
a. Peserta didik mengerjakan LKPD 2.2 Menerapkan Kosakata tentang
Hubungan Kekeluargaan dalam Percakapan.
b. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan tugas mengamati
foto keluarga masing-masing yang sudah dibawa dari rumah.
c. Peserta didik melakukan percakapan dengan sesama teman satu
bangkunya untuk pengumpulan data berdasarkan foto keluarga yang
dibawa oleh masing-masing peserta didik, sesuai dengan tugas LKPD
2.2.
d. Masing-masing peserta didik menceritakan hasil percakapannya di
depan kelas.
e. Guru memberikan penguatan.
4. Pengolahan Data (Data Processing)
a. Peserta didik mengerjakan LKPD 2.3, yaitu Menggunakan Kosakata
Hubungan Kekeluargaan melalui Gambar.
b. Selanjutnya peserta didik mengerjakan LKPD 2.4 Menyajikan Bagan
Silsilah Hubungan Kekeluargaan.
c. Peserta didik menempelkan hasil pengolahan data pada kertas plano.
5. Pembuktian (Verification)
a. Peserta didik membacakan hasil pengolahan data yang sudah
dikerjakan pada kertas plano di depan kelas.
b. Peserta didik yang lain menyimaknya.
c. Guru memberikan penguatan.
6. Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
a. Peserta didik menjelaskan kembali informasi yang ditemukan dalam
aktivitas dua Keluargaku.
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b. Peserta didik menyajikan kosakata yang sudah dipelajari tentang
hubungan kekeluargaan.
c. Guru memberikan penguatan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Kelas/ Semester

:

I/ 1

Tema/ Sub Tema

:

Diriku/ Tubuhku

Lembar Kerja Peserta Didik 1.1
Identifikasi Kosakata tentang Anggota Tubuh dan Pancaindra

1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 1.1 peserta didik diharapkam mampu
mengidentifikasi kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 1.1 dari guru.
c. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi menuliskan kosakata
tentang anggota tubuh dan pancaindra di dalam kotak yang sudah
disediakan.
d. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
e. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 1.1.
f. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
g. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan
Isilah kotak yang sudah disediakan dengan kosakata anggota tubuh dan
pancaindra sesuai dengan gambar yang ada!

40

Unit Pembelajaran
(Kosakata)

Gambar 10 Anggota Tubuh dan Pancaindra
Sumber: https://www.roypassenger.com

Lembar Kerja Peserta Didik 1.2
Teks Pendek Slogan Sederhana
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 1.2 peserta didik diharapkan mampu
menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta
perawatannya melalui teks pendek berupa slogan sederhana.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 1.2 dari guru.
c. Peserta didik membaca dan mengamati isi slogan yang terdapat pada
LKPD 1.2.
d. Peserta didik memasangkan kata isi teks pendek slogan sederhana
dengan huruf pertama dari kata tersebut.
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e. Setiap kelompok bertugas membaca slogan sederhana mendata
informasi yang terdapat pada slogan sederhana sesuai dengan tugas
masing-masing kelompok.
f. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan
Baca dan amati isi slogan di bawah ini.
Pasangkan kata isi teks pendek slogan sederhana dengan huruf pertama
dari kata tersebut.

Gambar 11 Slogan sederhana

Sumber: https://www.daniarta.com

mencegah

l

lebih

d

baik

m

daripada

m

mengobati

b
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Lembar Kerja Peserta Didik 1.3
Teks Pendek Syair Lagu
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 1.3 peserta didik diharapkan mampu
menemukan kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta
perawatannya melalui teks pendek berupa syair lagu.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 1.3 dari guru.
c. Secara bersama-sama peserta didik menyanyikan teks pendek lagu
Kepala Pundak Lutut Kaki yang ada pada LKPD 1.3.
d. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD 1.3,
yaitu memasangkan nama-nama anggota tubuh dan pancaindra yang
bermakna isi syair lagu dengan gambar yang sesuai.
e. Peserta didik menempelkan hasil diskusi LKPD 1.3 pada kertas plano.
f. Peserta didik melakukan kunjung ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
g. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung
memberikan respon hasil dengan memberikan tanggapan.
h. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan
Secara bersama-sama nyanyikanlah teks pendek syair lagu di bawah ini!
Secara berkelompok pasangkan nama-nama anggota tubuh dan
pancaindra dengan gambar yang sesuai.
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Kepala Pundak Lutut Kaki
Kapala pundak
Lutut kaki lutut kaki
Kapala pundak
Lutut kaki lutut kaki
Daun telinga
Mata hidung mulut
Kepala pundak
Lutut kaki lutut kaki

kepala
Sumber: https://www.google.co.id

pundak

Sumber: d.gofreedownload.ne

lutut
Sumber: https://www.google.co.id

kaki
Sumber: https://www.pinclipart.com

telinga
Sumber: https://www.google.co.id

mata
Sumber: https://www.google.co.id

hidung
Sumber:
http://anothersherlock.blogspot.com
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mulut
Sumber: http://jos998.blogspot.com

Gambar 12 Soal LKPD 1.3

Lembar Kerja Peserta Didik 1.4
Menyusun Huruf Nama Anggota Tubuh dan Pancaindra
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 1.4 peserta didik diharapkan mampu
menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta
perawatannya melalui teks pendek berupa tulisan.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 1.4 dari guru.
c. Peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan LKPD 1.4 untuk
menyusun huruf nama anggota tubuh dan pancaindra.
d. Peserta didik menempelkan hasil diskusi LKPD 1.4 pada kertas
plano.
e. Peserta didik melakukan kunjung ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
f. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung
memberikan respon hasil dengan memberikan tanggapan.
g. Guru memberikan penguatan.
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3. Format Kegiatan
Secara berkelompok menyusun huruf nama anggota tubuh dan
pancaindra.
atam

hidung

elitagn

tangan

ungidh

mata

ipip

mulut

ulmut

telinga

nanagt

pipi

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Kelas/ Semester

:

I/ 1

Tema/ Sub Tema

:

Keluargaku/ Anggota Keluargaku

Lembar Kerja Peserta Didik 2.1
Identifikasi

Kosakata

Hubungan

Kekeluargaan

melalui

Gambar
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 2.1 peserta didik diharapkan mampu
mengidentifikasi kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar
keluarga dalam bahasa Indonesia.

46

Unit Pembelajaran
(Kosakata)

2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 2.1 dari guru.
c. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi mengamati dan
mengidentifikasi foto keluarga Amelia.
d. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
e. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 2.1.
f. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
g. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan:
Amati dan baca teks pendek foto keluarga Amelia lalu jawablah
pertanyaan di bawahnya.

Gambar 13 Keluarga Amelia
Sumber: https://www.google.co.id
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Keluarga Amelia
Amelia memiliki ayah.
Ayahnya bernama Hasan.
Amelia memilik ibu.
Ibunya bernama Susi.
Amelia juga memiliki adik
Adiknya bernama Tono.
Keluarga Amelia terdiri atas
ayah, ibu, adik, dan Amelia.

a. Sebutkan nama Ibu Amelia!
b. Sebutkan nama ayah Amelia!
c. Sebutkan nama adik Amelia!
d. Berapa orang jumlah keluarga Amelia?
e. Berapa jumlah adik Amelia?

Lembar Kerja Peserta Didik 2.2
Menerapkan Kosakata tentang Hubungan Kekeluargaan
dalam Percakapan
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 2.2 peserta didik diharapkam mampu
meenerapkan kosakata yang tepat dalam percakapan tentang hubungan
kekeluargaan dengan menggunakan bantuan gambar keluarga.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok berpasangan dengan teman
sebangkunya.
b. Peserta didik mendapatkan tugas mengamati foto keluarga masingmasing yang sudah dibawa dari rumah.
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c. Peserta didik melakukan percakapan dengan sesama teman dalam
kelompoknya untuk pengumpulan data berdasarkan foto keluarga
yang dibawa oleh masing-masing peserta didik, sesuai dengan tugas
LKPD 2.2.
d. Masing-masing

anggota

kelompok

menceritakan

hasil

percakapannya di depan kelas.
e.

Guru memberikan penguatan.

3. Format Kegiatan:
a. Peserta didik mengamati foto keluarga masing-masing yang sudah
dibawa dari rumah.
b. Peserta didik melakukan percakapan dengan sesama teman dalam
kelompoknya untuk pengumpulan data berdasarkan foto keluarga
yang dibawa oleh masing-masing peserta didik.
c. Pertanyaan yang bisa diajukan peserta didik untuk percakapan
kepada teman sebangkunya, misalnya:
1) Siapa nama ayahmu?
2) Siapa nama ibumu?
3) Berapa jumlah adikmu?
4) Siapa saja namanya?
5) Berapa jumlah kakakmu?
d. Hasil percakapan dengan teman diceritakan di depan kelas.

Lembar Kerja Peserta Didik 2.3
Menggunakan Kosakata Hubungan Kekeluargaan melalui
Gambar
1. Tujuan:
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Setelah mengerjakan LKPD 2.3 peserta didik diharapkam mampu
meenggunakan kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar
keluarga dalam bahasa Indonesia.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Berdasarkan

foto

keluarga

yang

dibawanya

peserta

didik

mengerjakan LKPD 2.3.
b. Peserta didik menempelkan hasil pekerjaannya di kertas plano.
c. Peserta didik membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas.
d. Peserta didik yang lain menyimaknya.
e. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan:
a. Peserta didik mengamati foto keluarga masing-masing yang sudah
dibawa dari rumah.
b. Berdasarkan foto keluarga yang sudah diamati, peserta didik
menuliskan:
1) Namaku ….
2) Nama ayahku ….
3) Nama ibuku ….
4) Nama kakakku ….
5) Nama adikku ….
c. Foto keluarga dan hasil pekerjaan peserta didik ditempel di kertas
plano.
d. Hasil pekerjaan dibacakan dan ditempel di kelas.

Lembar Kerja Peserta Didik 2.4
Menyajikan Bagan Silsilah Hubungan Kekeluargaan.
1. Tujuan:
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Setelah mengerjakan LKPD 2.4 peserta didik diharapkan dapat
menyajikan

kosakata

tentang

hubungan

kekeluargaan

dengan

menggunakan bagan silsilah keluarga.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Berdasarkan

foto

keluarga

yang

dibawanya

peserta

didik

mengerjakan LKPD 2.4.
b. Peserta didik membuat bagan silsilah keluarga berdasarkan foto
keluarga yang telah diamati.
c. Peserta didik mengisi nama-nama anggota keluarga di bagan silsilah
keluarga.
d. Peserta didik menempelkan hasil pekerjaannya di kertas plano.
e. Peserta didik membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas.
f. Peserta didik yang lain menyimaknya.
g. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan:
a. Peserta didik mengamati foto keluarga masing-masing yang sudah
dibawa dari rumah.
b. Berdasarkan foto keluarga yang sudah diamati, peserta didik
membuat bagan silsilah keluarga berdasarkan foto keluarga yang telah
diamati.
c. Peserta didik mengisi nama-nama anggota keluarga di bagan silsilah
keluarga.
d. Hasil pekerjaan dibacakan dan ditempel di kelas.
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C. Bahan Bacaan

1. Kosakata tentang Anggota Tubuh dan Pancaindra
Pada bagian bahan bacaan ini kita akan membahas tentang pengertian
kosakata, anggota tubuh, dan pancaindra. Setelah itu kita akan membahas
kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya
melalui teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan/atau
syair lagu) dan eksplorasi lingkungan.
a. Pengertian Kosakata
Kosakata merupakan: (1) semua kata yang terdapat dalam satu Bahasa, (2)
kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara, (3) kata yang dipakai
dalam satu bidang ilmu pengetahuan, dan (4) daftar kata yang disusun
seperti kamus disertai penjelasan secara singkat dan praktis (Soedjito
dalam Tarigan; 1994:447).
Kemudian Keraf dalam bukunya mengemukakan bahwa kosakata atau
pembendaharaan kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki
oleh sebuah Bahasa (Keraf; 1991:24). Pendapat Keraf tersebut
memberikan penegasan bahwa sesungguhnya kosakata itu merupakan
keseluruhan kata yang dimiliki suatu bahasa.
Selanjutnya untuk lebih memahami pengertian kosakata, maka penulis
mengutip pendapat Kridalaksana dalam Tarigan yang menyatakan bahwa
kosakata adalah (1) komponen bahasa yang memuat secara informasi
tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa; (2) kekayaan kata yang
dimiliki seorang pembicara, penulis atau suatu bahasa; dan (3) daftar kata
yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang singkat dan
praktis (Kridalaksana dalam Tarigan; 1994:446).
Berdasarkan paparan para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa
kosakata adalah keseluruhan kata yang dimiliki suatu bahasa yang dimiliki
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seseorang penulis atau pun juga dimiliki seseorang pembicara. Kosakata
ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengajaran bahasa, sebab
penguasaan kosakata sangat berpengaruh terhadap keterampilan
berbahasa. Semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang, semakin
terampil pula seseorang dalam berbahasa. Dengan penguasaan kosakata
ini memungkinkan seseorang lebih terampil dalam menulis, seperti
menulis narasi. Menulis ini membutuhkan kosakata yang banyak untuk
menyampaikan informasi atau pesan kepada pembacanya.
b. Pengertian Anggota Tubuh
Tubuh manusia merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia.
Tubuh manusia terdiri atas: kepala, leher, batang badan, dua lengan, dan
dua kaki.
Seorang manusia memiliki empat anggota badan: dua tangan dan dua kaki.
Lengan adalah tungkai atas, terhubung ke badan di sisi superior, satu di
kiri dan satu di sebelah kanan. Lengan terdiri atas: bahu, siku, lengan,
pergelangan tangan, telapak tangan dan jari. Dengan bantuan dari tangan
kita dapat menangkap, menyimpan, dan membawa benda-benda.
Kaki merupakan salah satu anggota tubuh manusia yang digunakan untuk
berjalan. Kaki terdiri atas beberapa bagian, termasuk telapak kaki, sendi
yang bekerja dalam suatu sistem terpadu sehingga memungkinkan bagi
kita untuk berjalan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan, anggota
tubuh adalah bagian dari tubuh manusia yang sangat bermanfaat untuk
melakukan aktivitas kehidupan.
c. Pengertian Pancaindra
Pancaindra adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan
luar. Alat indra manusia sering disebut pancaindra, karena terdiri dari lima
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indra yaitu: indra penglihat (mata), indra pendengar (telinga), indra
pembau/pencium (hidung), indra pengecap (lidah) dan indra peraba
(kulit).
d. Kosakata tentang Anggota Tubuh dan Pancaindra serta Perawatannya
melalui Teks Pendek
Tubuh adalah aset penting bagi semua orang. Tubuh kita hanya satu dan
tidak ada yang bisa menjaganya kecuali diri kita sendiri. Jika tidak dijaga
dengan baik justru masalah kesehatan yang akan timbul. Untuk itu, mari
kita merawat bagian tubuh kita dengan baik.
Contoh Kosakata tentang Anggota Tubuh dan Pancaindra serta
Perawatannya melalui Teks Pendek:
1) Selalu bersihkan kaki ketika kita habis memakai sepatu tertutup untuk
menghindari bakteri yang menyebabkan bau kaki.
2) Seringlah berjalan kaki agar membuat tulang dan kaki menjadi kuat.
3) Untuk menjaga kulit yang baik banyak minum air putih dan
mengonsumsi buah yang mengandung vitamin C seperti: jeruk,
mangga, kiwi, stroberi, cabai, dan brokoli.

2. Kosakata Hubungan Kekeluargaan
Pada bagian bahan bacaan ini kita akan membahas tentang pengertian
hubungan kekeluargaan. Setelah itu kita akan membahas kosakata
hubungan kekeluargaan melalui gambar/bagan silsilah keluarga dalam
bahasa Indonesia.
a. Pengertian Keluarga
Berdasar Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6
pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
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terdiri atas suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan
anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).
Peranan

keluarga

menggambarkan

seperangkat

perilaku

antarpribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam
posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari
oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan
masyarakat.
b. Kosakata Hubungan Kekeluargaan melalui Gambar/Bagan Silsilah
Keluarga
Hubungan kekeluargaan, dalam hal ini keluarga inti terdiri atas: ayah,
ibu, dan anak. Berbagai peranan yang terdapat dalam hubungan
kekeluargaan adalah sebagai berikut:
Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan
sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman,
sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya
serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota
masyarakat dari lingkungannya.
Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran
untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anakanaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan
sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, di
samping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan
dalam keluarganya.
Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat
perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Seperti telah dijelaskan pada bagian Soal-soal UN/USBN, bahwa topik
kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta topik kosakata
hubungan kekeluargaan tidak menurunkan soal USBN tiga tahun belakangan
berturut-turut, maka pada bagian pembahasan soal-soal ini tidak dibahas.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa Anda
lalukan dengan melihat indikator pencapaian kompetensi atau indikator kunci
yang harus dicapai, yaitu minimal proses berpikir ranah analisis (C4) atau
level 3 (penalaran).
Level penalaran merupakan level HOTS, karena untuk menjawab soal-soal
pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki
logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah
kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup
dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6).
Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3 (level
Penalaran) dalam bentuk pilihan ganda dan uraian.
Untuk menambah pemahaman, Anda diharapkan dapat mengembangkan soal
HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
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Tabel 3 Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

:

Sekolah Dasar(SD)

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

:

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2018/2019

No

Kompetensi yang Lingkup
Diuji
Materi

Materi

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

3.4 Menentukan

Kosakata

Disajikan

1

L3

PG

kosakata tentang

tentang

sebuah

anggota tubuh dan

anggota

pendek berupa

pancaindra serta

tubuh

syair

lagu,

perawatannya

peserta

didik

melalui teks pendek

dapat

(berupa gambar,

menemukan

tulisan, slogan

kosakata

sederhana, dan/atau

tentang anggota

syair lagu) dan

tubuh

eksplorasi

perawatannya.

Kosakata

teks

(Penalaran)

serta

lingkungan.

2

3.10 Menguraikan

Kosakata

Kosakata

Disajikan

kosakata hubungan

hubungan

sebuah

kekeluargaan melalui

kekeluarg

keluarga,

gambar/bagan

aan

peserta

2
foto
didik

silsilah keluarga

dapat

dalam bahasa

menganalisis

Indonesia atau

kosakata

bahasa daerah.

hubungan
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L3
(Penalaran)

Uraian

Unit Pembelajaran
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No

Kompetensi yang Lingkup
Diuji
Materi

Materi

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

kekeluargaan
melalui
gambar/bagan
silsilah keluarga
dalam

bahasa

Indonesia

atau

bahasa daerah.
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Bentuk
Soal

60
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: I
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber : Buku Tematik
KOMPETENSI DASAR
Terpadu Kurikulum 2013
3.4 Menentukan kosakata
tentang anggota tubuh dan
pancaindra serta
Nomor
perawatannya melalui teks
Soal
pendek (berupa gambar,
tulisan, slogan sederhana,
1
dan/atau syair lagu) dan
eksplorasi lingkungan.

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: PG
Nama Penyusun
: Endah
Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP MATERI
Kosakata
MATERI

Sumber: https://www.google.co.id

V

Penalaran

Kosakata

tentang

anggota

Berdasarkan teks lagu di atas bagaimana cara kita untuk merawat anggota tubuh yang baik?

tubuh

A. Kita mandi jika tubuh kotor
B. Bila ingat kita gosok gigi
C. Setelah bangun tidur kita mandi
D. Kita harus rajin menolong ibu

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks pendek
berupa syair lagu, peserta
didik
dapat
menemukan
kosakata tentang anggota
tubuh serta perawatannya.

Kunci
Jawaban
C

Unit Pembelajaran
Teks Persuasi
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62

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: I
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber : Buku Tematik
KOMPETENSI DASAR
Terpadu Kurikulum 2013
3.10Menguraikan kosakata
hubungan kekeluargaan
Nomor
melalui gambar/bagan
Soal
silsilah keluarga dalam
bahasa Indonesia atau
1
bahasa daerah.

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Uraian
Nama Penyusun
: Endah
Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP MATERI
Kosakata
MATERI
Sumber: https://www.google.co.id

Kosakata hubungan
kekeluargaan

Amatilah gambar keluarga Meida (Meida anak nomor urut dua).

V

Penalaran

Berdasarkan gambar keluarga di atas analisislah hubungan kekeluargaan dalam bahasa
Indonesia pertanyaan di bawah ini.
a) Di dalam keluarga Meida, Pak Amran adalah seorang ….
b) Di dalam keluarga Meida, Ibu Susi adalah seorang ….
INDIKATOR SOAL
Disajikan
sebuah
foto
keluarga, peserta didik dapat
menganalisis
kosakata
hubungan
kekeluargaan
melalui gambar/bagan silsilah
keluarga
dalam
bahasa
Indonesia atau bahasa daerah.

Kunci
Jawaban
a)
b)
c)
d)

c) Di dalam keluarga Meida, Anto adalah …. Meida
d) Di dalam keluarga Meida, Susi adalah …. Meida

Ayah
Ibu
Adik
Kakak

Unit Pembelajaran
Teks Persuasi
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Tabel 4 Rubrik Penilaian Uraian

Rubrik Penilaian Uraian
N0

Keterangan

Skor

1

Mampu menjawab 4 pertanyaan dengan tepat.

4

2

Mampu menjawab 3 pertanyaan dengan tepat.

3

3

Mampu menjawab 2 pertanyaan dengan tepat.

2

4

Mampu menjawab 1 pertanyaan dengan tepat.

1

Skor Maksimal= 4
Nilai Akhir:
Skor Perolehan X 100 = …..
Skor Maksimal

KESIMPULAN

Setelah mempelajari unit Kosakata dan Tata Makna, unitnya adalah Kosakata
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan
permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh para guru saat mengajar
materi kosakata anggota tubuh dan pancaindra serta kosakata hubungan
kekeluargaan.
Unit ini membahas dua materi, yaitu materi kosakata anggota tubuh dan
pancaindra serta materi kosakata hubungan kekeluargaan. Pada unit materi
kosakata anggota tubuh dan pancaindra peserta didik diharapkan mampu
menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan pancaindra serta
perawatannya melalui teks pendek dan eksplorasi lingkungan, serta peserta
didik diharapkan mampu menyampaikan penjelasan tentang anggota tubuh
dan pancaindra serta perawatannya.
Pada unit materi kosakata hubungan kekeluargaan peserta didik diharapkan
mampu

menguraikan

kosakata

hubungan

kekeluargaan

melalui

gambar/bagan silsilah keluarga, serta peserta didik diharapkan mampu
menggunakan kosakata yang tepat dalam percakapan tentang hubungan
kekeluargaan dengan menggunakan bantuan gambar/bagan silsilah keluarga.
Hal ini sesuai dengan Kompetensi Dasar yang terdapat pada unit ini, baik
kompetensi dasar pengetahuan maupun kompetensi dasar keterampilan.
Kosakata anggota tubuh dan pancaindra serta hubungan kekeluargaan sangat
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia sangat
membutuhkan manfaat dari anggota tubuh dan pancaindra. Kita juga harus
mampu merawatnya dengan baik agar tubuh kita tetap sehat. Dalam
kehidupan kita juga memilik keluarga. Kita harus mengetahui silsilah keluarga
kita, terutama keluarga inti. Keluarga merupakan masyarakat terkecil. Guru
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harus mampu mengajarkan tentang kosakata ini kepada siswa SD kelas satu
karena merupakan awal mereka mampu untuk membaca dan menulis.
Pada unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama tema Diriku dan
aktivitas kedua tema Keluargaku. Kedua aktivitas pada unit pembelajaran ini
menggunakan model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran
discovery learning yang digunakan mengarah pada pembelajaran HOTS dengan
mengusung KD-KD tematik yang disajikan secara runtut. Pada setiap aktivitas
terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu
memberikan pengalaman pembelajaran tentang kosakata anggota tubuh dan
pancaindra serta kosakata hubungan kekeluargaan.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal Hots sesuai dengan materi yang disajikan.
Diharapkan rangkaian pembelajaran pada unit ini dapat membantu guru
dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian Hots..
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UMPAN BALIK

Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini.
Tabel 5 Umpan Balik

No
1
2

3
4

5
6
7

Aspek

Tanggapan

Apa yang Saudara harapkan setelah
mempelajari unit kosakata ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait materi sebagai bahan
pembelajaran yang terdapat pada unit
ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait dengan soal Hots sebagai bahan
pembelajaran pada unit ini?
Apa yang akan Saudara perbaiki setelah
mempelajari unit pembelajaran ini
berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
perencanaan program pembelajaran?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
pelaksanaan pembelajaran?
Bagaimana cara Saudara meningkatkan
kemampuan diri?
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PENGANTAR

Unit ini membahas tentang tata makna pada pembelajaran Bahasa Indonesia
SD kelas dua semester satu. Pada unit tata makna ini membahas tema tentang
“Tugasku Sehari-hari” serta “Hidup Bersih dan Sehat”. Aktivitas pada unit ini
melibatkan peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran yang
mengacu pada Pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS),
untuk mencapai keterampilan abad 21.
Bahan bacaan yang terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar
yang ada pada tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah
disesuaikan dengan permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di
kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga dapat memperkaya
unit ini dengan membuat contoh contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa
mendapatkan perbendaharaan proses pembelajaran dengan berorientasi
HOTS yang bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas II:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

No.
1

Kompetensi Dasar (KD)
Target KD
3.3 Menentukan kosakata 1. Menentukan kosakata dan
dan konsep tentang
konsep tentang lingkungan
lingkungan geografis,
geografis di lingkungan
kehidupan ekonomi,
sekitar dalam bahasa
sosial dan budaya di
Indonesia atau bahasa
lingkungan sekitar
daerah melalui teks tulis.
dalam bahasa
2. Menentukan kosakata dan
Indonesia atau bahasa
konsep tentang lingkungan
daerah melalui teks
geografis di lingkungan
tulis, lisan, visual,
sekitar dalam bahasa
dan/atau eksplorasi
Indonesia atau bahasa
lingkungan.
daerah melalui teks lisan.
3. Menentukan kosakata dan
konsep tentang lingkungan
geografis di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui visual.
4. Menentukan kosakata dan
konsep tentang lingkungan
geografis di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui eksplorasi
lingkungan.
5. Menentukan kosakata dan
konsep tentang kehidupan
ekonomi di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks tulis.
6. Menentukan kosakata dan
konsep tentang kehidupan
ekonomi di lingkungan

Kelas
II
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No.

Kompetensi Dasar (KD)

2

4.3 Melaporkan
penggunaan kosakata
Bahasa Indonesia
yang tepat atau
bahasa daerah hasil
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Target KD
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks lisan.
7. Menentukan kosakata dan
konsep tentang kehidupan
ekonomi di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks visual.
8. Menentukan kosakata dan
konsep tentang kehidupan
ekonomi di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui eksplorasi
lingkungan.
9. Menentukan kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui teks
tulis.
10. Menentukan kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui teks
lisan.
11. Menentukan kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui visual.
12. Menentukan kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui
eksplorasi lingkungan.
1. Melaporkan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan geografis

Kelas

II
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No.

Kompetensi Dasar (KD)
Target KD
pengamatan tentang
di lingkungan sekitar dalam
lingkungan geografis,
bentuk teks tulis.
kehidupan ekonomi,
2. Melaporkan penggunaan
sosial dan budaya di
kosakata Bahasa Indonesia
lingkungan sekitar
yang tepat atau bahasa
dalam bentuk teks
daerah hasil pengamatan
tulis, lisan, dan visual.
tentang lingkungan geografis
di lingkungan sekitar dalam
bentuk teks lisan.
3. Melaporkan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan geografis
di lingkungan sekitar dalam
bentuk visual.
4. Melaporkan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang kehidupan ekonomi
di lingkungan sekitar dalam
bentuk teks tulis.
5. Melaporkan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang kehidupan ekonomi
di lingkungan sekitar dalam
bentuk teks lisan.
6. Melaporkan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang kehidupan ekonomi
di lingkungan sekitar dalam
bentuk visual.
7. Melaporkan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
sosial dan budaya di
lingkungan sekitar dalam
bentuk teks tulis.

Kelas
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No.

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD
8. Melaporkan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang sosial dan budaya di
lingkungan sekitar dalam
bentuk teks lisan.
9. Melaporkan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang sosial dan budaya di
lingkungan sekitar dalam
bentuk visual.

3

3.4 Menentukan
kosakata dan
konsep tentang
lingkungan
sehat
dan lingkungan
tidak
sehat
di lingkungan
sekitar
serta
cara menjaga
kesehatan
lingkungan
dalam
Bahasa
Indonesia
atau bahasa
daerah melalui
teks tulis, lisan,
visual, dan/atau
eksplorasi
lingkungan.

1. Menentukan
kosakata II
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis.
2. Menentukan
kosakata
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
3. Menentukan
kosakata
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks visual.
4. Menentukan
kosakata
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
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Kelas
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No.

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD
Kelas
melalui
eksplorasi
lingkungan.
5. Menenetukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis.
6. Menenetukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
7. Menenetukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks visual.
8. Menenetukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui
eksplorasi
lingkungan.
9. Menenetukan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis.
10. Menenetukan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
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No.

Kompetensi Dasar (KD)
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Target KD
Kelas
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
11. Menenetukan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks visual.
12. Menenetukan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui
eksplorasi
lingkungan.
13. Menenetukan konsep tentang
lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis.
14. Menenetukan konsep tentang
lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
15. Menenetukan konsep tentang
lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks visual.
16. Menenetukan konsep tentang
lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
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No.

Kompetensi Dasar (KD)

4

4.4 Menyajikan
penggunaan
kosakata
bahasa
Indonesia yang
tepat atau
bahasa
daerah hasil
pengamatan
tentang lingkungan
sehat dan
lingkungan tidak
sehat di
lingkungan sekitar
serta cara
menjaga kesehatan
lingkungan
dalam bentuk teks
tulis, lisan, dan
visual

Target KD
Kelas
melalui
eksplorasi
lingkungan.
1. Menyajikan
penggunaan II
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks tulis.
2. Menyajikan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks lisan.
3. Menyajikan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks visual.
4. Menyajikan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks tulis.
5. Menyajikan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan tidak
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No.

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD
Kelas
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks lisan.
6. Menyajikan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks visual.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan

Keterampilan
Kelas II

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi kosakata
4.3.1 Mengulangi penggunaan
dan konsep tentang
kosakata Bahasa Indonesia
lingkungan geografis di
yang tepat atau bahasa
lingkungan sekitar dalam
daerah hasil pengamatan
bahasa Indonesia atau
tentang lingkungan geografis
bahasa daerah melalui teks
di lingkungan sekitar dalam
tulis.
bentuk teks tulis.
3.3.2 Mengidentifikasi kosakata
4.3.2 Mengulangi penggunaan
dan konsep tentang
kosakata Bahasa Indonesia
lingkungan geografis di
yang tepat atau bahasa
lingkungan sekitar dalam
daerah hasil pengamatan
bahasa Indonesia atau
tentang lingkungan geografis
bahasa daerah melalui visual.
di lingkungan sekitar dalam
3.3.3 Mengidentifikasi kosakata
bentuk teks lisan.
dan konsep tentang
4.3.3 Mengulangi penggunaan
kehidupan ekonomi di
kosakata Bahasa Indonesia
lingkungan sekitar dalam
yang tepat atau bahasa
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bahasa Indonesia atau
daerah hasil pengamatan
bahasa daerah melalui
tentang kehidupan ekonomi
eksplorasi lingkungan.
di lingkungan sekitar dalam
3.3.4 Mencontohkan kosakata dan
bentuk teks tulis.
konsep tentang sosial dan
4.3.4 Menerapkan penggunaan
budaya di lingkungan sekitar
kosakata Bahasa Indonesia
dalam bahasa Indonesia atau
yang tepat atau bahasa
bahasa daerah melalui teks
daerah hasil pengamatan
tulis.
tentang kehidupan ekonomi
3.3.5 Mencontohkan kosakata dan
di lingkungan sekitar dalam
konsep tentang sosial dan
bentuk visual.
budaya di lingkungan sekitar 4.3.5 Menerapkan penggunaan
dalam bahasa Indonesia atau
kosakata Bahasa Indonesia
bahasa daerah melalui teks
yang tepat atau bahasa
lisan.
daerah hasil pengamatan
3.3.6 Mencontohkan kosakata dan
sosial dan budaya di
konsep tentang sosial dan
lingkungan sekitar dalam
budaya di lingkungan sekitar
bentuk teks tulis.
dalam bahasa Indonesia atau 4.3.6 Menerapkan penggunaan
bahasa daerah melalui visual.
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
IPK Kunci
tentang sosial dan budaya di
3.3.7 Menentukan kosakata dan
lingkungan sekitar dalam
konsep tentang lingkungan
bentuk teks lisan.
geografis di lingkungan
sekitar dalam bahasa
IPK Kunci
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks tulis.
4.3.7 Menyajikan penggunaan
3.3.8 Menentukan kosakata dan
kosakata Bahasa Indonesia
konsep tentang lingkungan
yang tepat atau bahasa
geografis di lingkungan
daerah hasil pengamatan
sekitar dalam bahasa
tentang lingkungan geografis
Indonesia atau bahasa
di lingkungan sekitar dalam
daerah melalui teks lisan.
bentuk teks tulis.
3.3.9 Menentukan kosakata dan
4.3.8 Menyajikan penggunaan
konsep tentang lingkungan
kosakata Bahasa Indonesia
geografis di lingkungan
yang tepat atau bahasa
sekitar dalam bahasa
daerah hasil pengamatan
Indonesia atau bahasa
tentang lingkungan geografis
daerah melalui visual.
di lingkungan sekitar dalam
3.3.10 Menentukan kosakata dan
bentuk teks lisan.
konsep tentang lingkungan
4.3.9 Menyajikan penggunaan
geografis di lingkungan
kosakata Bahasa Indonesia
sekitar dalam bahasa
yang tepat atau bahasa
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3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.3.16

3.3.17

Indonesia atau bahasa
daerah melalui eksplorasi
lingkungan.
Menentukan kosakata dan
konsep tentang kehidupan
ekonomi di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks tulis.
Menentukan kosakata dan
konsep tentang kehidupan
ekonomi di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks lisan.
Menentukan kosakata dan
konsep tentang kehidupan
ekonomi di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks visual.
Menentukan kosakata dan
konsep tentang kehidupan
ekonomi di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui eksplorasi
lingkungan.
Menentukan kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui teks
tulis.
Menentukan kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui teks
lisan.
Menentukan kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui visual.
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4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13

4.3.14

4.3.15

daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan geografis
di lingkungan sekitar dalam
bentuk visual.
Menyajikan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang kehidupan ekonomi
di lingkungan sekitar dalam
bentuk teks tulis.
Menyajikan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang kehidupan ekonomi
di lingkungan sekitar dalam
bentuk teks lisan.
Menyajikan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang kehidupan ekonomi
di lingkungan sekitar dalam
bentuk visual.
Menyajikan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
sosial dan budaya di
lingkungan sekitar dalam
bentuk teks tulis.
Meyajikan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang sosial dan budaya di
lingkungan sekitar dalam
bentuk teks lisan.
Menyajikan penggunaan
kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang sosial dan budaya di
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3.3.18 Menentukan kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui
eksplorasi lingkungan.
IPK Pengayaan
3.3.19 Menelaah kosakata dan
konsep tentang lingkungan
geografis di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks tulis.
3.3.20 Menelaah kosakata dan
konsep tentang lingkungan
geografis di lingkungan
sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks lisan.
3.3.21 Menelaah kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui teks
lisan.
3.3.22 Menelaah kosakata dan
konsep tentang sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui
eksplorasi lingkungan.
3.3.23 Menelaah ungkapan yang
sesuai dengan ilustrasi.
3.3.24 Menelaah makna sinonim
kosakata tentang sosial dan
budaya.
3.3.25 Menelaah makna antonim
kosakata tentang sosial dan
budaya.

IPK Pendukung

lingkungan sekitar dalam
bentuk visual.

IPK Pengayaan
4.3.16 Mengembangkan
penggunaan kosakata Bahasa
Indonesia yang tepat atau
bahasa daerah hasil
pengamatan tentang
lingkungan geografis di
lingkungan sekitar dalam
bentuk teks lisan.
4.3.17 Mengembangkan
penggunaan kosakata Bahasa
Indonesia yang tepat atau
bahasa daerah hasil
pengamatan tentang
kehidupan ekonomi di
lingkungan sekitar dalam
bentuk visual.
4.3.18 Mengembangkan
penggunaan kosakata Bahasa
Indonesia yang tepat atau
bahasa daerah hasil
pengamatan sosial dan
budaya di lingkungan sekitar
dalam bentuk teks tulis.
4.3.19 Mengembangkan
penggunaan kosakata Bahasa
Indonesia yang tepat atau
bahasa daerah hasil
pengamatan tentang sosial
dan budaya di lingkungan
sekitar dalam bentuk teks
lisan.
IPK Pendukung
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3.4.1 Mengidentifikasi
kosakata
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis.
3.4.2 Mengidentifikasi
kosakata
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
3.4.3 Mengidentifikasi
konsep
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks visual.
3.4.4 Mengidentifikasi
konsep
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui
eksplorasi
lingkungan.
3.4.5 Mencontohkan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis.
3.4.6 Mencontohkan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
3.4.7 Mencontohkan
kosakata
tentang lingkungan tidak
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4.4.1 Menyalin
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk teks
tulis.
4.4.2 Menyalin
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk teks
lisan.
4.4.3 Menerapkan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam bentuk teks
lisan.
4.4.4 Menerapkan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam bentuk teks
visual.
IPK Kunci
4.4.5. Menyajikan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
daerah hasil pengamatan
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
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sehat di lingkungan sekitar
menjaga
kesehatan
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam bentuk teks
lingkungan dalam Bahasa
tulis.
Indonesia atau bahasa daerah 4.4.6. Menyajikan
penggunaan
melalui teks visual.
kosakata bahasa Indonesia
3.4.8 Mencontohkan
kosakata
yang tepat atau bahasa
tentang lingkungan tidak
daerah hasil pengamatan
sehat di lingkungan sekitar
tentang lingkungan sehat di
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan sekitar serta cara
lingkungan dalam Bahasa
menjaga
kesehatan
Indonesia atau bahasa daerah
lingkungan dalam bentuk teks
melalui
eksplorasi
lisan.
lingkungan.
4.4.7. Menyajikan
penggunaan
kosakata bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa
IPK Kunci
daerah hasil pengamatan
3.4.9 Menentukan
kosakata
tentang lingkungan sehat di
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk teks
lingkungan dalam bahasa
visual.
Indonesia atau bahasa daerah 4.4.8. Menyajikan
penggunaan
melalui teks tulis.
kosakata bahasa Indonesia
3.4.10 Menentukan
kosakata
yang tepat atau bahasa
tentang lingkungan sehat di
daerah hasil pengamatan
lingkungan sekitar serta cara
tentang lingkungan tidak
menjaga
kesehatan
sehat di lingkungan sekitar
lingkungan dalam bahasa
serta cara menjaga kesehatan
Indonesia atau bahasa daerah
lingkungan dalam bentuk teks
melalui teks lisan.
tulis.
3.4.11 Menentukan
kosakata 4.4.9. Menyajikan
penggunaan
tentang lingkungan sehat di
kosakata bahasa Indonesia
lingkungan sekitar serta cara
yang tepat atau bahasa
menjaga
kesehatan
daerah hasil pengamatan
lingkungan dalam bahasa
tentang lingkungan tidak
Indonesia atau bahasa daerah
sehat di lingkungan sekitar
melalui teks visual.
serta cara menjaga kesehatan
3.4.12 Menentukan
kosakata
lingkungan dalam bentuk teks
tentang lingkungan sehat di
lisan.
lingkungan sekitar serta cara 4.4.10. Menyajikan
penggunaan
menjaga
kesehatan
kosakata bahasa Indonesia
lingkungan dalam bahasa
yang tepat atau bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
daerah hasil pengamatan
melalui
eksplorasi
tentang lingkungan tidak
lingkungan.
sehat di lingkungan sekitar
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3.4.13 Menenetukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis.
3.4.14 Menenetukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
3.4.15 Menenetukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks visual.
3.4.16 Menenetukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui
eksplorasi
lingkungan.
3.4.17 Menenetukan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis.
3.4.18 Menenetukan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
3.4.19 Menenetukan
kosakata
tentang lingkungan tidak
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serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam bentuk teks
visual.
IPK Pengayaan
4.4.11 Mengembangkan
penggunaan kosakata bahasa
Indonesia yang tepat atau
bahasa
daerah
hasil
pengamatan
tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks tulis.
4.4.12 Mengembangkan
penggunaan kosakata bahasa
Indonesia yang tepat atau
bahasa
daerah
hasil
pengamatan
tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks lisan.
4.4.13 Mengembangkan
penggunaan kosakata bahasa
Indonesia yang tepat atau
bahasa
daerah
hasil
pengamatan
tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bentuk
teks visual.
4.4.14 Mengembangkan
penggunaan kosakata bahasa
Indonesia yang tepat atau
bahasa
daerah
hasil
pengamatan
tentang
lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan

Unit Pembelajaran
(Tata Makna)

3.4.20

3.4.21

3.4.22

3.4.23

3.4.24

sehat di lingkungan sekitar
lingkungan dalam bentuk
serta cara menjaga kesehatan
teks tulis.
lingkungan dalam Bahasa 4.4.15 Mengembangkan
Indonesia atau bahasa daerah
penggunaan kosakata bahasa
melalui teks visual.
Indonesia yang tepat atau
Menenetukan
kosakata
bahasa
daerah
hasil
tentang lingkungan tidak
pengamatan
tentang
sehat di lingkungan sekitar
lingkungan tidak sehat di
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan sekitar serta cara
lingkungan dalam Bahasa
menjaga
kesehatan
Indonesia atau bahasa daerah
lingkungan dalam bentuk
melalui
eksplorasi
teks lisan.
lingkungan.
4.4.16 Mengembangkan
Menenetukan konsep tentang
penggunaan kosakata bahasa
lingkungan tidak sehat di
Indonesia yang tepat atau
lingkungan sekitar serta cara
bahasa
daerah
hasil
menjaga
kesehatan
pengamatan
tentang
lingkungan dalam Bahasa
lingkungan tidak sehat di
Indonesia atau bahasa daerah
lingkungan sekitar serta cara
melalui teks tulis.
menjaga
kesehatan
Menenetukan konsep tentang
lingkungan dalam bentuk
lingkungan tidak sehat di
teks visual.
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
Menenetukan konsep tentang
lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks visual.
Menenetukan konsep tentang
lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui
eksplorasi
lingkungan.

IPK Pengayaan
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3.4.25 Menemukan
kosakata
tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks lisan.
3.4.26 Menemukan konsep tentang
lingkungan
sehat
di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga
kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui
eksplorasi
lingkungan.
3.4.27 Menemukan
kosakata
tentang lingkungan tidak
sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa
Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks visual.
3.4.28 Menemukan arti kata yang
terkandung dalam paragraf.
3.4.29 Menemukan arti peribahasa
tentang lingkungan sehat dan
kesehatan.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Kosakata dan Konsep tentang Lingkungan Geografis,
Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Dalam kehidupan bermasyarakat kita perlu mengenal lingkungan sekitar kita
tinggal, seperti: letak rumah, letak sekolah, letak tempat ibadah, dan
sebagainya. Kita juga perlu mengetahui kehidupan ekonomi, sosial dan
budaya.
Mengapa dalam kehidupan bermasyarakat kita perlu mengetahui lingkungan
geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut mari kita perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 1 Pasar

Sumber: https://www.google.co.id

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat sebuah pasar. Dalam
kehidupan kita perlu tahu letak pasar yang terdekat dengan rumah kita untuk
mudah kita memenuhi kebutuhan hidup. Berarti kita perlu tahu lingkungan
geografis. Di pasar terjadi jual beli, maka adanya perputaran uang di pasar. Hal
ini menggambarkan kehidupan ekonomi. Pasar di daerah yang satu dengan
daerah lainnya memiliki ciri-ciri tersendiri, seperti: bahasa yang digunakan
antara penjual dan pembeli dan barang dagangan yang dijual. Ini melukiskan
sosial dan budaya.
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Contoh di atas menupakan salah satu gambaran bahwa dalam kehidupan kita
perlu mengetahui kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis,
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

B. Kosakata dan Konsep tentang Lingkungan Sehat dan
Lingkungan Tidak Sehat

Gambar 2 Lingkungan sehat

Sumber: https://www.google.co.id

Gambar 3 Lingkungan Tidak Sehat

Sumber: https://gambaroz.blogspot.com

Kedua gambar di atas merupakan perbandingan antara lingkungan sehat dan
lingkungan tidak sehat. Gambar 2 merupakan gambar lingkungan rumah yang
sehat. Kita bisa mengatakan bahwa gambar 2 merupakan lingkungan rumah
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yang sehat karena terlihat bersih dan rapi. Lingkungan yang bersih dan rapi
merupakan cerminan lingkungan sehat.
Sebaliknya pada gambar 3 merupakan contoh lingkungan rumah tidak sehat.
Kita bisa mengatakan bahwa gambar 3 merupakan lingkungan rumah tidak
sehat karena terlihat banyak sampah berserakan di sekitar rumah.
Lingkungan yang kotor merupakan cerminan lingkungan tidak sehat.
Lingkungan harus dirawat dan dilestarikan. Kita harus menjaga kebersihan
lingkungan, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar.
Lingkungan merupakan bagian dari alam. Bila lingkungan tidak dirawat dan
tidak dilestarikan akan mudah timbulnya bencana alam, seperti banjir dan
tanah longsor.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita perlu mempelajari kosakata dan
konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Paket Soal 1
Berikut ini contoh soal USBN unit tata makna pada kelas II SD Kompetensi
Dasar 3.4: Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis,
lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan (Permendikbud Nomor 37,
2018). Soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang sejenis pada unit tata
makna.
Tabel 3 Paket Soal 1

No. Soal

Tahun

16

2018

Banyak tanaman di sekitar kita yang bermanfaat. Salah
satunya adalah tanaman jambu biji. Jambu biji sangat
bermanfaat untuk memperlancar pencernaan,
menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kandungan
kolesterol. Selain itu, jambu biji dapat pula dijadikan obat
penyakit disentri.
Arti kata kolesterol dalam paragraf di atas adalah....
A. zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh
B. kandungan darah yang ada dalam tubuh
C. zat-zat yang menyebabkan kegemukan
D. kadar lemak yang terdapat dalam tubuh

Identifikasi
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Level Kognitif

: Level 3

Indikator

yang : 3.4.28 Menemukan arti kata yang terkandung dalam
bersesuaian
paragraf kesehatan
Diketahui

: Penggalan paragraf

Ditanyakan

: Arti kata kolesterol berdasarkan isi paragraf

Materi

yang : Makna kata

dibutuhkan

B. Paket Soal 2
Berikut ini contoh yang lain soal USBN unit tata makna pada kelas II SD
Kompetensi Dasar 3.3: Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan
geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam
bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan. (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal ini disajikan
agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara
akan mengembangkan soal yang sejenis pada unit tata makna.
Tabel 4 Paket Soal 2

No. Soal

Tahun

19

2018

Perhatikan!
Adi anak Pak Mulya duduk di kelas satu SMP. Ia selalu
mencuri kesempatan untuk mengendarai sepeda motor.
Atik kakaknya, sering memberitahu agar tidak
mengendarai sepeda motor lagi. Kakaknya beralasan Adi
baru berumur 13 tahun. Berkali-kali diberitahu, Adi tidak
peduli. Ia nekat mengendarai sepeda motor. Suatu hari ia
ditilang polisi. Adi menangis sambil menelepon ayahnya.
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Ungkapan yang sesuai dengan sikap Adi yaitu ....
A. keras kepala
B. besar kepala
C. keras hati
D. besar hati
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
bersesuaian

: Level 3

yang : 3.3.23 Menelaah

ungkapan

yang

sesuai

ilustrasi.

Diketahui

: Ilustrasi

Ditanyakan

: Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi

Materi

dengan

yang : Makna kata

dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Marilah kita bersama-sama mempelajari kosakata dan konsep tentang
lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan
sekitar. Tujuannya adalah agar dalam kehidupan sehari-hari kita dapat
menggunakan dan memahami makna kosakata tersebut.
Bagaimana kita dapat menentukan dan melaporkan penggunaan Bahasa
Indonesia yang tepat hasil pengamatan tentang lingkungan geografis,
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita lakukan aktivitas satu tema
“Tugasku sehari-hari” pada aktivitas pembelajaran ini.
Selain kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi,
sosial dan budaya di lingkungan sekitar, kita juga akan mempelajari topik
tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar
serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia.
Untuk lebih mengetahui kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan
lingkungan mari kita lakukan aktivitas dua tema “Hidup Bersih dan Sehat”
pada aktivitas pembelajaran ini.
Aktivitas pada unit :”Tata Makna” terdiri atas dua aktivitas yaitu: aktivitas satu
tema “Tugasku Sehari-hari” dan aktivitas dua tema “Hidup Bersih dan Sehat”.
Aktivitas ini berdasarkan Kompetensi Dasar yang sudah dijabarkan dengan
menerapkan model discovery learning.
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Aktivitas 1 Tugasku Sehari-hari
Kompetensi Dasar (KD):
3.3 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis,
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa
Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.
4.3 Melaporkan penggunaan kosakata Bahasa Indonesia yang tepat atau
bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan
ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis,
lisan, dan visual.
Tujuan aktivitas 1
Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model discovery
learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan kosakata dan konsep
tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di
lingkungan sekitar serta melaporkan penggunaan kosakata Bahasa Indonesia
yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatannya dalam bentuk teks tulis,
lisan, dan visual dengan benar.
1.

Pemberian Rangsangan (Stimulation)

Gambar 4 Tugasku Sehari-hari

Sumber: https://vajarsenja.blogspot.com
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a. Peserta didik mengamati gambar “Tugasku Sehari-hari” yang disajikan
guru di depan kelas.
b. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
berkaitan dengan tugasku sehari-hari dikaitkan dengan gambar yang
diamati peserta didik.
2.

Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
a. Peserta

didik

merespon

pertanyaan-pertanyaan

membangun

konteks berkaitan dengan tugasku sehari-hari yang diajukan oleh
pendidik berdasarkan gambar yang diamati, misal:
1) Pagi hari sebelum sekolah apakah anak-anak mengerjakan tugas
membantu ibu?
2) Tugas apa yang biasa anak-anak lakukan?
3) Siang hari setelah pulang sekolah tugas apa yang biasa anak-anak
lakukan di rumah?
4) Tugas apa yang biasa anak-anak lakukan pada malam hari?
b. Hasil respon peserta didik terhadap pertanyaan yang diajukan
disimpulkan oleh guru.
3.

Pengumpulan Data (Data Collection)
a. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD) 1.1 Mengulangi hasil pengamatan tentang
lingkungan geografis di lingkungan sekitar.
b. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
c. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 1.1.
d. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
e. Guru memberikan penguatan.

4.

Pengolahan Data (Data Processing)
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a. Secara bersama-sama peserta didik menyanyikan lagu Ayo
Menabung karya Titik Puspa.

Gambar 5 Lagu Ayo Menabung

Sumber: https://www.google.co.id/

b. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD 1.2
Menyajikan hasil pengamatan tentang kehidupan ekonomi di
lingkungan sekitar.
c. Selanjutnya peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD 1.3
Menelaah Makna Sinonim dan Antonim Kosakata Sosial dan Budaya.
d. Peserta didik membaca wacana yang berkaitan dengan kosakata
sosial dan budaya.
e. Peserta didik menempelkan hasil pengolahan data pada kertas plano.
5.

Pembuktian (Verification)
a. Peserta didik melakukan kunjung ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masingmasing.
b. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung
memberikan respon hasil dengan memberikan tanggapan.
c. Guru memberikan penguatan.
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d.

Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
a. Peserta didik menjelaskan kembali informasi yang ditemukan dalam
aktivitas satu Tugasku Sehari-hari.
b. Peserta didik mengembangkan tata makna yang sudah dipelajari
tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
c. Guru memberikan penguatan.

Aktivitas 2 Hidup Bersih dan Sehat
Kompetensi Dasar (KD):
3.4 Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan
lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan
lingkungan dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis,
lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan.
4.4 Menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau
bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan
tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan
dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual.
Tujuan aktivitas 2
Setelah melakukan aktivitas 2 dengan menggunakan model discovery
learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan kosakata dan
konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan
sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dan menyajikan
penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah
hasil pengamatannya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. dengan
benar.
1. Pemberian Rangsangan (Stimulation)
a. Peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu “Ayo Makan
Bersama”.

107

Gambar 6 Lagu Ayo Makan Bersama
Sumber: https://www.google.co.id

b. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali
pengalaman berkaitan dengan hidup bersih dan sehat dikaitkan
dengan lagu Ayo Makan Bersama yang telah dinyanyikan
bersama-sama.
2. Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
a. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun
konteks berkaitan dengan hidup bersih dan sehat yang diajukan
oleh pendidik berdasarkan gambar yang diamati, misal:
1) Apa yang sudah anak-anak lakukan agar lingkungan rumah
bersih dan sehat?
2) Apa akibatnya jika lingkungan rumah kita kotor?
3) Apa yang sudah anak-anak lakukan agar lingkungan sekolah
bersih dan sehat?
4) Apa akibatnya jika lingkungan sekolah tidak sehat?
b. Hasil respon peserta didik terhadap pertanyaan yang diajukan
disimpulkan oleh guru.
3. Pengumpulan Data (Data Collection)
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a. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan Lembar Kerja
Peserta

Didik

(LKPD)

2.1

Menggunakan

kosakata

hasil

pengamatan tentang lingkungan sehat di lingkungan sekitar.
b. Peserta didik mengamati gambar lingkungan sehat di lingkungan
sekitar.
c. Peserta didik secara berkelompok menggunakan kosakata hasil
pengamatan tentang lingkungan sehat.
d. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan
kelas.
e. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 2.1.
f. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
g. Guru memberikan penguatan.
4. Pengolahan Data (Data Processing)
a. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD
2.2 Menentukan kosakata tentang lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar.
b. Peserta

didik

melakukan

pengolahan

data

dengan

cara

menentukan kosakata tentang lingkungan tidak sehat berdasarkan
gambar yang diamati.
c. Selanjutnya peserta diidk berdiskusi mengerjakan LKPD 2.3
Menemukan arti peribahasa tentang lingkungan sehat dan kesehatan.
d. Peserta didik menempelkan hasil pengolahan data pada kertas
plano.
5. Pembuktian (Verification)
a. Peserta didik membacakan hasil pengolahan data yang sudah
dikerjakan pada kertas plano di depan kelas.
b. Peserta didik yang lain menyimaknya.
c.

Guru memberikan penguatan.
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6. Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
a. Peserta didik menjelaskan kembali informasi yang ditemukan
dalam aktivitas dua Hidup Bersih dan Sehat.
b. Peserta didik mengembangkan tata makna yang sudah
dipelajari tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.
c. Guru memberikan penguatan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/ Semester

: II/ 1

Tema/ Sub Tema

: Tugasku Sehari-hari/ Tugasku Sehari-hari di Rumah

Lembar Kerja Peserta Didik 1.1
Mengulangi Hasil Pengamatan tentang Lingkungan Geografis di
Lingkungan Sekitar
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 1.1 peserta didik diharapkam mampu
mengulangi hasil pengamatan tentang lingkungan geografis di lingkungan
sekitar.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 1.1 dari guru.
c. Peserta didik membaca wacana yang terdapat dalam LKPD 1.1
d. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi untuk menjawab
pertanyaan berdasarkan wacana yang telah dibaca dan mengenal letak
sekolah.
e. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
f. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 1.1.
g. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
h.

Guru memberikan penguatan.
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3. Format Kegiatan:
a. Bacalah Wacana di bawah ini:
Lingkungan Sekolah Ani
Hari ini Ani pergi ke sekolah.
Ani ke sekolah berjalan kaki.
Ani sekolah di SDN 01 Paseban.
Letak rumah Ani dengan sekolah dekat.
Bila ke sekolah Ani melewati rumah Susi
dan rumah Anggi.
Sebelah kanan sekolah Ani kantor pos.
Puskesmas berada di depan kantor pos
Sebelah kiri sekolah Ani toko buku.
Depan toko buku taman bermain.
Sekolah Ani berhadapan dengan masjid.

b. Jawablah pertanyaan berdasarkan wacana di atas!
1) Mengapa Ani ke sekolah dengan berjalan kaki?
2) Lebih dekat mana letak rumah Ani ke sekolah atau rumah Susi ke
sekolah?
3) Berikan alasannya!
4) Sekolah Ani diapit oleh gedung apa saja?
5) Berikan alasannya, mengapa peserta didik bila ingin ke masjid dari
sekolah dekat?
c. Buatlah denah letak sekolah Ani berdasarkan wacana di atas!

112

….

SDN 01
Paseban

….

….

….

….

Unit Pembelajaran
(Tata Makna)

d. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.

Lembar Kerja Peserta Didik 1.2
Menyajikan Hasil

Pengamatan tentang Kehidupan Ekonomi di

Lingkungan Sekitar
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 1.2 peserta didik diharapkan mampu
menyajikan hasil pengamatan tentang kehidupan ekonomi di lingkungan
sekitar.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 1.2 dari guru.
c. Secara bersama-sama peserta didik menyanyikan teks lagu Ayo
Menabung yang ada pada LKPD 1.2.
d. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD 1.2,
yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan wacana yang dibaca dan
mengenal nilai kelompok pecahan uang.
e. Peserta didik menempelkan hasil diskusi LKPD 1.2 pada kertas plano.
f. Peserta didik melakukan kunjung ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
g. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung
memberikan respon hasil dengan memberikan tanggapan.
h. Guru memberikan penguatan.

113

3. Format Kegiatan:
a. Secara bersama-sama peserta didik menyanyikan lagi Ayo Menabung.
b. Bacalah wacan di bawah ini!

Rajin Menabung

Gambar 7 Nabung di celengan

Sumber: https://www.google.co.id

Imran rajin menabung.
Setiap hari sepulang sekolah ia
memasukkan sisa uang sakunya di
celengan.
Imran berniat membeli sepeda.
Jika uang tabungannya sudah banyak
akan dibelikan sepeda untuk pergi ke
sekolah.

c. Jawablah pertanyaan berdasarkan wacana di atas!
1) Mengapa Imran rajin menabung?
2) Kapan Imran menabung?
3) Untuk apa sisa uang saku Imran?
4) Untuk apa sepeda yang akan dibeli Imran?
5) Dari mana Imran mendapat uang untuk beli sepeda?
d. Mengenal Nilai Kelompok Pecahan Uang
Tulislah nilai pecahan uang pada tabel di bawah ini!
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Pecahan Uang

Nilai Uang

Rp. 1000,00

Ditulis

Seribu Rupiah

Gambar 8 Pecahan Uang No. 1

Sumber: https://www.google.co.id

Gambar 9 Pecahan Uang No 2

Sumber: https://www.yukepo.com

Gambar 10 Pecahan Uang No. 3
Sumber: https://www.pegipegi.com

Gambar 11 Pecahan Uang No. 4
Sumber: https://www.pegipegi.com

Gambar 12 Pecahan Uang No. 5

Sumber: https://www.pegipegi.com

115

Pecahan Uang

Nilai Uang

Ditulis

Gambar 13 Pecahan Uang No. 6
Sumber: https://www.google.co.id

Lembar Kerja Peserta Didik 1.3
Menelaah Makna Sinonim dan Antonim Kosakata Sosial dan
Budaya
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 1.3 peserta didik diharapkan mampu
menelaah makna sinonim kosakata tentang sosial dan budaya.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 1.3 dari guru.
c. Peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan LKPD 1.3 untuk
menelaah makna sinonim kosakata tentang sosial dan budaya
berdasarkan wacana yang telah dibacanya.
d. Peserta didik menempelkan hasil diskusi LKPD 1.3 pada kertas plano.
e. Peserta didik melakukan kunjung ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
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f. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung
memberikan respon hasil dengan memberikan tanggapan.
g. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan:
a. Bacalah wacana yang berkaitan dengan kosakata sosial dan budaya di
bawah ini!
Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan. Salah satu produk
kebudayaan yang terkenal adalah wayang. Wayang bisa dijadikan
pertunjukkan yang dibawakan oleh seorang dalang. Wayang pun
bermacam-macam tergantung daerah setempat. Wayang Jawa
dengan Bali tentu sangat berbeda. Wayang juga terkenal di wilayah
Sumatra dan sekitarnya.
Filosofi dalam wayang selalu bermakna kebaikan dan mengajak
untuk berbuat baik. Bahkan di setiap bagian wayang mempunyai
makna tersendiri. Harapannya melalui pertunjukkan wayang,
pesan-pesan

kebaikan

dapat

tersampaikan

dan

mengena

masyarakat. Kebudayaan wayang ini tentu harus dilestarikan
sebagai media dan bahan ajar dalam sekolah-sekolah terutama.
Sumber: https://thegorbalsla.com

b. Telaahlah sinonim kata di bawah ini berdasarkan wacana yang
berkaitan dengan kosakata sosial dan budaya di atas.
1) memiliki

=…

2) dalang

=…

3) harapan

=…

4) daerah

=…
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5) berbeda

=…

c. Telaahlah antonim kata di bawah ini berdasarkan wacana yang
berkaitan dengan kosakata sosial dan budaya di atas.
1) beraneka ragam

>< …

2) kebaikan

>< …

3) mengajak

>< …

4) dilestarikan

>< …

5) berbeda

>< …
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/ Semester

: II/ 1

Tema/ Sub Tema

: Hidup Bersih dan Sehat/ Hidup Bersih dan Sehat di
Rumah

Lembar Kerja Peserta Didik 2.1
Menggunakan Kosakata Hasil Pengamatan
Lingkungan Sehat di Lingkungan Sekitar

tentang

1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 2.1 peserta didik diharapkan mampu
menggunakan kosakata hasil pengamatan tentang lingkungan sehat di
lingkungan sekitar.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 2.1 dari guru.
c. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi mengamati gambar
tentang lingkungan sehat di rumah.
d. Peserta berdiskusi untuk menggunakan kosakata hasil pengamatan
tentang lingkungan sehat berdasarkan gambar yang diamatinya.
e. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
f. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 2.1.
g. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
h. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan:
Amati gambar tentang lingkungan sehat di rumah.
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Kamar Anis

Gambar 14 Kamar Tidur

Sumber: https://www.google.co.id

Lengkapilah kalimat di bawah ini berdasarkan pengamatan terhadap
gambar kamar Anis di atas dengan menjodohkan kosakata yang ada di
kotak bawah!
a. Kamar Anis … dan …
b. Setiap pagi Anis selalu … kamar tidurnya.
c. Lantai kamar tidur … dan … setiap pagi.
d. Setiap bangun tidur Anis langsung … tempat tidurnya.
e. Kita akan merasa … bila berada di dalam kamar Anis
Pilihan Jawaban:
1. membersihkan
2. merapikan
3. dipel
4. nyaman
5. bersih
6. disapu
7.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2.2
Menentukan Kosakata tentang Lingkungan Tidak Sehat di
Lingkungan Sekitar
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 2.2 peserta didik diharapkam mampu
menentukan kosakata tentang lingkungan tidak sehat di lingkungan
sekitar.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 2.2 dari guru.
c. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi mengamati gambar
tentang lingkungan tidak sehat di rumah.
d. Peserta didik berdiskusi untuk menentukan kosakata tentang
lingkungan tidak sehat yang telah diamatinya.
e. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
f. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 2.2.
g. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
h. Guru memberikan penguatan.

3.

Format Kegiatan:
Amati gambar tentang lingkungan tidak sehat di bawah ini!
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Gambar 15 Ruang Dapur Kotor

Sumber: https://www.google.co.id

Hubungkan dengan garis kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di
sebelah kanan. Tentukan kosakata tentang lingkungan tidak sehat
berdasarkan gambar dapur kotor yang sudah diamati!
1

Dapur yang terdapat pada gambar di

Tidak sehat

atas sangat….
2

Bila dapur rumah kita seperti gambar
di atas maka lingkungan rumah kita

Setiap hari

jadi lingkungan….
3

Kita harus rajin membersihkan dapur
supaya lingkungan rumah kita jadi

kotor

lingkungan….
4

Supaya dapur rumah kita bersih dapur
harus dibersihkan….

5

berserakan

Di dapur terlihat sampah….di lantai
sehat
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Lembar Kerja Peserta Didik 2.3
Menemukan Arti Peribahasa tentang Lingkungan Sehat dan
Kesehatan
1. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD 2.3 peserta didik diharapkam mampu
menemukan arti peribahasa tentang lingkungan sehat dan kesehatan.
2. Petunjuk Kegiatan:
a. Peserta didik membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4
anggota.
b. Masing-masing kelompok menerima LKPD 2.3 dari guru.
c. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi untuk menemukan arti
peribahasa tentang lingkungan sehat dan kesehatan.
d. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas.
e. Peserta didik bersama guru membahas LKPD 2.3.
f. Hasil kerja kelompok ditempel di papan pamer yang ada di kelas.
g. Guru memberikan penguatan.
3. Format Kegiatan:
Hubungkan dengan garis untuk menemukan arti peribahasa tentang
lingkungan sehat dan kesehatan pada tabel di bawah ini!
Tabel 5 Format Kegiatan LKPD 2.3

Peribahasa

Arti Peribahasa

Bagai bulan kesiangan.

Kesehatan harus diawali dengan
kebersihan di dalam lingkungan.

Kebersihan pangkal kesehatan.
Air diminum

rasa

duri,

Pucat dan lesu.

nasi Rasa hati yang sangat pedih.

dimakan rasa sekam.
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Peribahasa
Bagai di sayat dengan sembilu.

Arti Peribahasa
Tidak enak makan dan minum
(biasanya

karena

bersedih/duka).
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terlalu

Unit Pembelajaran
(Tata Makna)

C. Bahan Bacaan

1. Kosakata dan Konsep tentang Lingkungan Geografis,
Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Pada bagian bahan bacaan ini kita akan membahas kosakata dan
konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan
budaya. Pada unit tentang tata makna di bahan bacaan ini yang akan
dibahas adalah tentang: ungkapan, sinonim, dan antonim.
a. Kosakata dan Konsep tentang Lingkungan Geografis
Setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan penduduk yang
berbeda. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri. Kosakata
lingkungan geografis antara lain: bukit, gunung, lembah, hutan,
dataran, dan rawa.
Letak

geografis

adalah

letak

suatu

daerah

dilihat

dari

kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi
dibandingkan

dengan

posisi

daerah

lain

(https://ilmugeografi.com).
Peserta didik SD kelas dua perlu mengetahui lingkungan geografis
yang ada di sekitar kehidupannya, misalnya: letak sekolah, pasar,
puskesmas, kantor pos, dan sebagainya yang berhubungan dengan
kehidupannya.
b. Kosakata dan Konsep tentang Kehidupan Ekonomi
Kehidupan di dunia diatur oleh sistem jual-beli yang sangat
kompleks. Semua kegiatan yang berhubungan dengan jual-beli,
uang, dan semacamnya teratur dalam kehidupan ekonomi.
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Kosakata kehidupan ekonomi antara lain: uang, konsumsi, biaya,
pasar, bisnis, pedagang, dan produksi.
Kehidupan ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yg
diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi
tersebut dalam struktur masyarakat (https://brainly.co.id).
Peserta didik kelas dua SD perlu mengetahui kehidupan ekonomi,
misalnya mengenal nilai uang yang digunakan untuk jual-beli
dalam kehidupan sehari-hari.
c. Kosakata dan Konsep tentang Sosial dan Budaya
Kekayaan kultur di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan sosial
dan budaya yang terletak di sekitarnya. Kosakata yang
berhubungan dengan sosial dan budaya antara lain: norma, sopan
santun, jujur, tenggang rasa, bahasa, suku bangsa, tradisi, alat
musik, dan tari tradisional.
Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata
sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan
pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala
segi

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara

(https://id.wikipedia.org).
Peserta didik kelas dua SD perlu mengetahui tentang sosial
budaya, misalnya: kehidupan budaya di masyarakat tempat
tinggalnya, bersikap sopan santun, jujur, dan tenggang rasa.
d. Ungkapan
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Menurut Keraf ungkapan atau idiom merupakan pola-pola
struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang
umum, bisasnya berbentuk frasa, sedangkan artinya tak akan
diterangkan dengan cara logis atau gramatikal, bersama bertumpu
kepada

makna

kata-kata

yang

membutuhkannya

(Keraf;

2005:109).
Chaer menyampaikan bahwa ungkapan atau idiom merupakan
unit-unit bahasa mampu berupa frase, bakal berupa kata, ataupun
kalimat yang maknanya tak akan diramalkan dari makna leksikal
unsur-unsurnya ataupun makana gramatikal unit-unit tersebut
(Chaer; 2009:74).
Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan
ungkapan adalah kata atau frase yang memiliki makna tersendiri
yang tidak serupa dari makna sebenarnya.
Contoh ungkapan:
1) Setelah menjadi orang sukses Pak Ilyas terlihat besar kepala.
Besar kepala artinya sombong
2) Saya tahu Ibu Devi sudah makan garam di bidang pendidikan.
Makan garan artinya banyak pengalaman
e. Sinonim dan Antonim
Sinonim adalah salah satu relasi makna yang terdapat pada
semantik. Menurut Abdul Chaer “Sinonim merupakan hubungan
semantik yang menyatakan kesamaan makna antara satu satuan
ujaran dengan satuan ujaran yang lainnya”.
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Sedangkan Antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan.
Kata tersebut memiliki perbedaan arti, antonim disebut juga lawan
kata / lawan makna.
Contoh sinonim:
Teliti

=

cermat

Haus

=

dahaga

Pakaian =

baju

Berjumpa=

bertemu

Binatang =

fauna

Contoh antonim:
Banyak ><

sedikit

Baik

><

buruk

Tinggi

><

rendah

Datang

><

pergi

Bahagia ><

sedih

2. Kosakata dan Konsep tentang Lingkungan Sehat dan
Lingkungan Tidak Sehat
Pada bagian bahan bacaan ini kita akan membahas kosakata dan
konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Pada
Unit tentang tata makna di bahan bacaan ini yang akan dibahas adalah
tentang: arti kata yang terkandung dalam paragraf dan peribahasa.
a. Kosakata dan Konsep tentang Lingkungan Sehat
Hidup di lingkungan yang sehat dan bersih adalah keinginan
semua orang. Cara sederhana untuk mengetahui bagaimana ciri
ciri lingkungan yang sehat dan nyaman adalah dengan cara
menghirup udara di tempat tersebut. Udara yang segar adalah
udara yang tidak tercemar oleh polusi. Kosakata tentang
lingkungan sehat antara lain: bersih, ventilasi, segar, sejuk, dan
indah.
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Pengertian Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar
dari suatu kondisi gangguan kesehatan seperti: tempat yang
lembab, asap polusi kendaraan, limbah pabrik dsbnya.
b. Kosakata dan Konsep tentang Lingkungan Tidak Sehat
Lingkungan tidak sehat ditandai dengan kualitas udara yang
buruk. Ciri-cirinya adalah udara di sekitar lingkungan tersebut
berwarna putih maupun hitam. Hal ini terjadi karena pencemaran
udara yang dihasilkan oleh pabrik, asap yang ditimbulkan dari
kendaraan, sampah yang berserakan, dan masih banyak lagi.
Kosakata tentang lingkungan tidak sehat, antara lain: polusi,
kumuh, kotor, dan bau tidak sedap.
Lingkungan

tidak

mengakibatkan

sehat

kondisi

adalah

lingkungan

yang

dapat

gangguan

kesehatan.

Udara

pada

lingkungan tidak sehat sangat tidak segar dan juga menimbulkan
bau, dapat mengganggu pernapasan warga yang tinggal di daerah
tersebut.
c. Peribahasa
Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan
suatu maksud, keadaan seseorang, atau hal yang mengungkapkan
kelakukan, perbuatan atau hal mengenai diri seseorang.
Ciri-ciri Peribahasa:
1) Struktur susunannya tetap yang memiliki arti kata-kata yang
dalam peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah.
2) Biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah
bahasa.
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3) Kata-kata yang dipakai teratur, enak didengar dan mempunyai
makna.
4) Dibuat

atau

diciptakan

berdasarkan

pandangan

dan

perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa
yang terjadi dalam masyarakat.
5) Peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan
indah sehingga akan melekat dimasyarakat hingga turun
temurun.
Contoh Peribahasa beserta artinya:
1) Ada udang dibalik batu.
Arti: Ada suatu maksud tersembunyi.
2) Ada gula ada semut.
Arti: dimana ada kesenangan disitu banyak orang datang.
3) Bagai air di daun talas.
Arti: Orang yang tidak punya pendirian, selau berubah-ubah.
4) Air beriak tanda tak dalam.
Arti: Orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmunya.
5) Bagai ayam kehilangan induk.
Arti: Bercerai berai karena kehilangan tumpuan.
6) Bagai makan buah simalakama.
Arti: Seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat
sulit dipilih.
7) Tong kosong nyaring bunyinya.
Arti: Orang bodoh biasanya banyak bicaranya.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Pada bagian ini dibahas contoh soal USBN Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD
yang sesuai dengan Unit Pembelajaran ini yaitu tentang Kosakata dan Tata
Makna.

1. Pembahasan Soal 1
Banyak tanaman di sekitar kita yang bermanfaat. Salah satunya adalah
tanaman jambu biji. Jambu biji sangat bermanfaat untuk memperlancar
pencernaan, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kandungan
kolesterol. Selain itu, jambu biji dapat pula dijadikan obat penyakit disentri.
Arti kata kolesterol dalam paragraf di atas adalah....
A. zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh
B. kandungan darah yang ada dalam tubuh
C. zat-zat yang menyebabkan kegemukan
D. kadar lemak yang terdapat dalam tubuh
Pembahasan:
Pada soal ini disajikan penggalan paragraf. Peserta didik diminta untuk
menentukan arti kata kolesterol berdasarkan isi paragraf tsb.
Caranya:
a. Peserta didik membaca keseluruhan penggalan paragraf yang terdapat
pada soal tersebut.
b. Peserta didik dibiasakan mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Berdasarkan KBBI makna kata kolesterol adalah:
1) lemak yang menyerupai alkohol, berkilau seperti mutiara, terdapat
di dalam sel tubuh manusia dan hewan, terutama sel saraf dan otak,
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mempunyai peranan penting dalam pengangkutan lemak dan
pembuatan hormon
2) steroid yang banyak terdapat dalam minyak dan lemak hewan,
kuning telur, jaringan saraf, empedu dan batu empedu
3) lemak yang biasa terdapat dalam darah, otak, empedu, dan batu
empedu
c. Peserta didik mempelajari materi menentukan makna kata/istilah
dalam teks.
d. Ringkasan Materi:
1) Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat
mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang
khas dalam bidang tertentu (https://kbbi.web.id/istilah).
2) Makna kata atau istilah yang sering muncul dalam soal USBN SD
adalah makna kata leksikal. Makna kata leksikal merupakan makna
yang terdapat pada kata dasarnya tanpa bergabung dengan bentuk
lain. Makna leksikal dapat dilihat dalam KBBI.
3) Paragraf disusun menggunakan kalimat-kalimat yang saling
berkaitan. Kalimat dalam setiap paragraf disusun dari beberapa
kata. Setiap kata tersebut memiliki makna atau arti. Oleh karena
itu, dalam membentuk kalimat atau paragraf sebuah kata harus
benar-benar dipilih agar mampu menyampaikan maksud penulis.

2. Pembahasan Soal 2
Perhatikan!
Adi anak Pak Mulya duduk di kelas satu SMP. Ia selalu mencuri kesempatan
untuk mengendarai sepeda motor. Atik kakaknya, sering memberitahu agar
tidak mengendarai sepeda motor lagi. Kakaknya beralasan Adi baru berumur
13 tahun. Berkali-kali diberitahu, Adi tidak peduli. Ia nekat mengendarai
sepeda motor. Suatu hari ia ditilang polisi. Adi menangis sambil menelepon
ayahnya.
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Ungkapan yang sesuai dengan sikap Adi yaitu ....
A. keras kepala
B. besar kepala
C. keras hati
D. besar hati
Pembahasan:
a. Peserta didik membaca keseluruhan ilustrasi yang terdapat pada soal
tersebut.
b. Mempelajari ringkasan materi di bawah ini:
1) Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan
makna khusus (makna unsur-unsurnya sering kali menjadi kabur);
(https://kbbi.web.id/ungkap)
2) Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu
dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya.
(https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Ungkapan)
Contoh:
a) keras kepala arti: tidak mau menurut nasihat orang = tegar
tengkuk = kepala batu.
b) besar kepala arti: sombong
c) keras hati arti : tidak lekas putus asa; tidak akan berhenti bekerja
sebelum yang dicita-citakan tercapai
d) besar hati arti: bangga; girang hati; gembira
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa Anda
lalukan dengan melihat indikator pencapaian kompetensi atau indikator kunci
yang harus dicapai, yaitu minimal proses berpikir ranah analisis (C4) atau
level 3 (penalaran).
Level penalaran merupakan level HOTS, karena untuk menjawab soal-soal
pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki
logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah
kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup
dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6).
Contoh soal di bawah ini dalam bentuk pilihan ganda dan uraian sudah
termasuk soal HOTS karena sudah level 3 (level Penalaran).
Untuk menambah pemahaman, Anda diharapkan dapat mengembangkan soal
HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
Tabel 6 Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
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Jenis Sekolah

:

Sekolah Dasar(SD)

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

:

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2018/2019

Unit Pembelajaran
(Tata Makna)

No

Kompetensi yang Lingkup
Diuji
Materi

Materi

Indikator Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

3.4 Menentukan

Tata

Peribaha

Disajikan sebuah

1

L3

PG

kosakata dan konsep

makna

sa

wacana

tentang

tentang lingkungan

lingkungan sehat,

sehat dan lingkungan

peserta

tidak sehat di

dapat

lingkungan sekitar

menemukan

serta cara menjaga

peribahasa yang

kesehatan

sesuai dengan isi

lingkungan dalam

wacana

Bahasa Indonesia

dibaca.

(Penalaran)

didik

yang

atau bahasa daerah
melalui teks tulis,
lisan, visual,
dan/atau eksplorasi
lingkungan.

2

3.3 Menentukan

Tata

Ungkapa

Disajikan sebuah

kosakata dan konsep

Makna

n

ilustrasi, peserta

tentang lingkungan

didik

geografis, kehidupan

Menelaah

ekonomi, sosial dan

ungkapan

budaya di lingkungan

sesuai

sekitar dalam bahasa

ilustrasi.

2

L3

Uraian

(Penalaran)

dapat
yang
dengan

Indonesia atau
bahasa daerah
melalui teks tulis,
lisan, visual,
dan/atau eksplorasi
lingkungan.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: II
: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI DASAR
3.3 Menentukan kosakata dan
konsep tentang lingkungan
geografis, kehidupan
ekonomi, sosial dan budaya di
lingkungan sekitar dalam
bahasa Indonesia atau bahasa
daerah melalui teks tulis,
lisan, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.
LINGKUP MATERI
Tata Makna
MATERI

Buku Sumber :

Nomor
Soal
1

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: PG
Nama Penyusun
: Endah
Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

V

Penalaran

Kebersihan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Dengan kebersihan,
tentunya kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Hal ini dikarenakan
hampir sebagian besar kuman dan virus sumber penyakit berasal dari tempat yang
kotor. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan, dimulai dari kebersihan diri
sendiri hingga kebersihan lingkungan sekitar kita.
Peribahasa yang sesuai dengan wacana di atas adalah…
A. Besar pasak daripada tiang.
B. Kebersihan sebagian dari kesehatan.
C. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian.

Peribahasa

D. Air susu dibalas air tuba.

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah wacana
tentang lingkungan sehat,
peserta didik dapat
menemukan peribahasa yang
sesuai dengan isi wacana yang
dibaca.

Kunci
Jawaban
B

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: II
: Bahasa Indonesia
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KOMPETENSI DASAR

Buku Sumber :

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Uraian
Nama Penyusun
: Endah
Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

V

Penalaran
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3.4 Menentukan kosakata dan
konsep tentang lingkungan sehat
dan lingkungan tidak sehat di
lingkungan sekitar serta cara
menjaga kesehatan lingkungan
dalam Bahasa Indonesia atau
bahasa daerah melalui teks tulis,
lisan, visual, dan/atau eksplorasi
lingkungan.

Nomor
Soal
2

Soal:

LINGKUP MATERI
Tata Makna

Buatlah ungkapan sesuai ilustrasi tersebut kemudian telaahlah mengapa menggunakan
ungkapan tersebut!

MATERI
Ungkapan

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah ilustrasi,
peserta didik dapat Menelaah
ungkapan yang sesuai dengan
ilustrasi.

Anna siswi SD 05 Kamayoran. Ia seorang anak yang rajin dan suka membantu orang di
sekitarnya. Suatu hari saat Anna pulang sekolah, ia melihat seorang nenek yang
mengalami kesulitan menyeberang jalan. Melihat hal ini, Anna langsung menuntun nenek
tersenut untuk menyebrang jalan.

Kunci
Jawaban
Ungkapan
yang
sesuai
ringan
tangan.
Hasil
telaah

karena
ringan
tangan
merupakan
ungkapan
yang
bermakna
orang
yang
senang
membantu
atau
menolong.

Tabel 7 Rubrik Penilaian

Rubrik Penilaian Uraian
N0
1

Keterangan

Skor

Mampu membuat ungkapan dan telaah dengan

5

tepat.
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2

Mampu membuat ungkapan dengan tepat

3

tetapi telaah tidak tepat.
3

Membuat ungkapan dan telaah tidak tepat.
Skor Maksimal= 5
Nilai Akhir:
Skor Perolehan X 100 = …..
Skor Maksimal

1

KESIMPULAN

Setelah mempelajari unit Kosakata dan Tata Makna, Unitnya adalah Tata
Makna dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada Unit ini dapat
menyelesaikan permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh para guru saat
mengajar materi kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis,
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan sehat dan lingkungan
tidak sehat di lingkungan sekitar.
Unit ini membahas dua materi, yaitu materi kosakata dan konsep tentang
lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya serta materi
kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat.
Pada Unit materi kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis,
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya siswa diharapkan mampu menentukan
kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial
dan budaya di lingkungan sekitar melalui teks tulis, lisan, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan, serta siswa diharapkan mampu melaporkannya.
Pada Unit materi kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan
lingkungan tidak sehat siswa diharapkan mampu menentukan kosakata dan
konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan
sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan melalui teks tulis, lisan,
visual, dan/atau eksplorasi lingkungan, serta siswa diharapkan mampu
menyajikan penggunaan kosakatanya. Hal ini sesuai dengan Kompetensi
Dasar yang terdapat pada Unit ini, baik kompetensi dasar pengetahuan
maupun kompetensi dasar keterampilan.
Kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial
dan budaya serta materi kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan
lingkungan tidak sehat sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita
sebagai manusia sangat membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan
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geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kehidupan kita
membutuhkan lingkungan yang sehat. Kita harus mengetahui bagaimana agar
lingkungan hidup kita sehat. Guru harus mampu mengajarkan tentang
kosakata ini kepada siswa SD kelas dua karena merupakan awal mereka
mampu untuk membaca dan menulis.
Pada Unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama tema Tugasku
Sehari-hari dan aktivitas kedua tema Hidup Bersih dan Sehat. Kedua aktivitas
pada Unit pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery
learning. Model pembelajaran discovery learning yang digunakan mengarah
pada pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD tematik yang disajikan
secara runtut. Pada setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja peserta didik
(LKPD) yang dapat membantu memberikan pengalaman pembelajaran
kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial
dan budaya serta kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan
lingkungan tidak sehat.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal Hots sesuai dengan materi yang disajikan.
Diharapkan rangkaian pembelajaran pada unit ini dapat membantu guru
dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian Hots.
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UMPAN BALIK

Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini.
Tabel 8 Umpan Balik

No
1
2

3
4

5
6
7

Aspek

Tanggapan

Apa yang Saudara harapkan setelah
mempelajari unit tata makna ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait materi sebagai bahan
pembelajaran yang terdapat pada unit
ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait dengan soal Hots sebagai bahan
pembelajaran pada unit ini?
Apa yang akan Saudara perbaiki setelah
mempelajari unit pembelajaran ini
berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
perencanaan program pembelajaran?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
pelaksanaan pembelajaran?
Bagaimana cara Saudara meningkatkan
kemampuan diri?
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PENUTUP

Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan lancar apabila dipersiapkan dengan
optimal dan pada saat pelaksanaan semua unsur melaksanakan perannya
dengan optimal dan saling kerjasama dengan baik serta penuh tanggung
jawab. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari semua pihak terkait akan
mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi
peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan
sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
Unit Pelajaran yang telah diintegrasikan dengan Kompetensi Dasar sesuai
dengan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 16
Tahun 2007, dan Soal-soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tiga
tahun terakhir ini diharapkan dapat digunakan oleh guru dalam rangka
meningkatkan kompetensi peserta diddik. Pengetahuan, keterampilan yang
didapat

hendaknya

dapat

dipraktikkan

dalam

menunaikan

tugas

melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Unit Pembelajaran ini masih sangat
mungkin untuk dikembangkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
yang dihadapi demi tercapainya tujuan peningkatan kompetensi peserta didik
sekolah dasar.
Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang sempurna. Kami,
para penyusun meminta saran dan kritik demi perbaikan penyusunan Unit
Pembelajaran demi kepentingan di masa depan. Terimakasih.
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