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1 - Mengetahui rasul Ulul Azmi

2 - Mengetahui pengertian sholat tarawih dan keutamaannya

3 - Mengetahui pelaksanaan sholat tarawih

4 - Menyebutkan makna dan hikmah tadarus

1 - Mengetahui makna keragaman di Indonesia

2 - Menyebutkan berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia

3 - Keragaman budaya yang di Indonesia

4 - Mengambil manfaat dari keragaman di Indonesia

1 - Memahami ciri-ciri dan jenis pantun

2 - Menggali isi dan amanat pantun

3 - Mengklasifikasi ciri-ciri dan contoh-contoh teks non fiksi

- Mengidentifikasi urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada 

teks nonfiksi

- Mengurutkan dan menjelaskan suatu peristiwa berupa gambar

1 - Penggunaan jam, menit, detik, hari, bulan, dan tahun

2 - Pengukuran dan estimasi berat benda

3
- Menghitung keliling bangun segi banyak beraturan dan tidak 

beraturan

- Menghitung keliling dan luas jajar genjang dan trapesium

- Menghitung sudut pada garis lurus

- Menjelaskan tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada 

hewan berdarah panas dan dingin

- Menjelaskan tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada 

manusia serta cara menjaganya

- Memahami peran produsen, konsumen, habitat, dan komunitas

- Memahami hubungan pada jaring-jaring makanan (konsumen 1, 2, 3)

- Mengetahui akibat jika salah satu komponen tertentu mengalami 

penurunan atau kenaikan

- Menjelaskan pengaruh panas pada perubahan suhu

- Mendeskripsikan pengaruh panas terhadap perubahan bentuk benda 

dalam kehidupan sehari-hari

4 - Menjelaskan perbedaan antara radiasi, konveksi, konduksi
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- Menganalisa bentuk interaksi manusia dengan lingkungan

- Mengetahui apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan Kontak 

Sosial

2 - Menganalisa bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya 

terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia

3
- Menganalisa peran ekonomi dalam upaya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat di bidang sosial dan budaya

4

- Menganalisa peran ekonomi dalam upaya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan 

dan kesatuan bangsa Indonesia dan hubungannya dengan 

karakteristik spasial

1

- Menulis catatan pendek / email kepada teman-teman tentang 

bagaimana cara membuat finger pupet dan iklan pendek/ acara yang 

menarik. 

2
- Membuat prediksi tentang apa yang akan / tidak akan terjadi dalam 

konteks melakukan eksperimen

3

- Menceritakan fakta tentang permainan zaman dahulu dan 

membandingkannya dengan permainan modern ke dalam satu 

paragraf

4

- Menulis dan menceritakan tentang pakaian yang digunakan sehari-

hari, jenis makanan yang dimakan serta membandingkan dengan 

orang lain

1 - Menulis kata menggunakan aksara Jawa dan pasangannya

2 - Menulis kalimat menggunakan aksara Jawa dan pasangannya

3 - Menulis paragraf menggunakan aksara Jawa dan pasangannya

4 - Mengartikan aksara Jawa ke dalam huruf latin

1 - Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang fiil maktabah

2 - Mendengar dan melafalkan kosa kata tentang fiil maqsof

3 - Membaca teks sederhana tentang fiil maqsof

4 - Menulis kalimat sederhana tentang fiil maqsof

1 - Membuat kreasi dari stick ice cream

2 - Menghias kreasi dari stick ice cream

3 - Menyanyikan lagu dengan membaca nada

4 - Menari diiringi lagu daerah

1 - Mengenal gerakan seni bela diri

2 - Gerakan ritmik

3 - Gymnastic

4 - Praktik gymnastic
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1 - Membuat kartu ucapan menggunakan Corel Draw

2 - Membuat undangan menggunakan Corel Draw

3 - Membuat desain kemasan menggunakan Corel Draw

4 - Membuat desain kemasan menggunakan Corel Draw II
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