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No. 
tema 
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Tema 1 

 
3.6 Memahami perlunya 
saling memenuhi keperluan 
hidup 

a. Mengidentifikasi keperluan hidup 
anggota keluarga di rumah 

b. Mengidentifikasi kebutuhan hidup 
bertetangga 

c. Mengenal kebutuhan hidup 
bermasyarakat 

d. Mengenal cara-cara memenuhi 
keperluan hidup keluarga 

e. Mengenal barang-barang kebutuhan 
dalam hidup bertetangga dan asal 
daerahnya 

f. Mengenal budaya dan produk 
unggulan di daerah tempat tinggal.  

g. Mengenal budaya dan produk 
unggulan di daerah lain. 

PG,isian 
essay 

16,3.29,30,3
9,40 

 

 
3.3 Memahami 
keanekaragaman sosial, 
budaya dan ekonomi dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 
di lingkungan rumah sekolah 
dan masyarakat 

Mengidentifikasi manfaat dan arti 
pentingnya kerja sama di rumah, sekolah, 
dan masyarakat dalam kerangka kerukunan 

  

 
4.6 Menyajikan dinamika 

a. Mendaftar asal daerah dari barang-
barang yang digunakannya sehari-hari 

PG 
isian 

4,5,6,17,28 



saling memenuhi keperluan 
hidup antardaerah untuk 
menumbuhkan keutuhan 
nasional 

di rumah 
b. Membuat tabel barang-barang dari 

daerahnya yang dikirim ke daerah lain 
c. Mengidentifikasi cara-cara memenuhi 

keperluan hidup bertetangga. 
d. Mengembangkan sikap menghargai 

budaya dan produk dari daerah lain 
e.  Mempresentasikan produk dan budaya 

unggulan di daerah tempat tinggal 
 

 
4.3 Membantu masyarakat 
dalam melaksanakan suatu 
kegiatan di lingkungan rumah, 
sekolah, dan masyarakat 
tanpa membedakan agama, 
suku bangsa, dan sosial 
ekonomi 

Menjelaskan manfaat dan arti 
pentingnya kerja sama di rumah, 
sekolah, dan masyarakat 

  

 

Tema 2 

3.3 Memahami 
keanekaragaman sosial, 
budaya dan ekonomi dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika 
di lingkungan rumah sekolah 
dan masyarakat 

a. Mengidentifikasi pola perilaku umum 
anggota masyarakat (gotong royong, 
ramah tamah, sopan santun)  

b. Menceritakan pola perilaku umum 
anggota masyarakat (gotong royong, 
ramah tamah, sopan santun)  

c. Mengidentifikasi manfaat dan arti 
pentingnya kerja sama di rumah, 
sekolah, dan masyarakat dalam 
kerangka kerukunan  
 

pg 15,20 

3.2 Memahami hak kewajiban 
dan tanggungjawab sebagai 
warga dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah, dan 

a. Menyebutkan beberapa hak dalam 
kehidupan sehari-hari 

b.  Menyebutkan beberapa kewajiban 
dalam kehidupan sehari-hari 

  



sekolah c. Menyebutkan beberapa kewajiban 
sebagai peserta didik dalam 
menyelamatkan barang-barang 
beresejarah 

d. Menyebutkan kewajiban dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai peserta 
didik di sekolah. 

e. Menyebutkan beberapa tanggung 
jawab dalam kehidupan sehari-hari di 
rumah. 

f. Menyebutkan beberapa tanggung 
jawab dalam kehidupan sehari-hari di 
sekolah 

g. Menjelaskan dan menyebutkan 
pentingnya mentatati peraturan dalam 
sekolah 

4.3 Membantu masyarakat 
dalam melaksanakan suatu 
kegiatan di lingkungan rumah, 
sekolah, dan masyarakat 
tanpa membedakan agama, 
suku 

a. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja 
sama yang ada di rumah, sekolah, dan 
masyarakat dalam rangka kerukunan  

b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja 
sama yang ada di masyarakat dalam 
rangka kerukunan  

c. Menjelaskan manfaat dan arti 
pentingnya kerja sama di rumah, 
sekolah, dan masyarakat  
 

Pg 
isian 

9,24,34,35 

4.2 Melaksanakan kewajiban 
dan menegakkan aturan di 
lingkungan rumah, dan 
sekolah 

a. Berperilaku sesuai dengan kewajiban 
terhadap teman dalam kehidupan 

b. Berperilaku sesuai dengan kewajiban 
sehari-hari di sekolah. 

c. Berperilaku sesuai dengan kewajiban di 
sekolah 

d. Menegur (mengingatkan) anggota 
keluarga yang melakukan pelanggaran 

  



terhadap aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah. 

e. Berperilaku sesuai dengan kewajiban 
dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

f.  Menegur (mengingatkan) teman yang 
melakukan pelanggaran terhadap 
aturan yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di sekolah. 

g. Menegur (mengingatkan) teman yang 
melakukan pelanggaran terhadap 
aturan yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari 
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