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SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN TEMATIK 
Disajikan dalam Diklat Tematik SD/MI 

Tanggal  21 s.d 23 Maret  2011 
Di PPPPTK PKn dan IPS Batu 

Disusun oleh: Tim Tematik PPPPTK PKn IPS Batu 
Dra. DyahSriwilujeng M.Pd dan Dr. Ari Pujiastuti M.Pd 

 

A. Silabus Pembelajaran Tematik 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa.  

Pengembangan silabus dan penilaian bersifat hierarkis atau berstruktur yaitu diawali dari 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran,  indikator, kegiatan 

pembelajaran, alokasi waktu, penilaian dan sumber belajar. Silabus bermanfaat sebagai 

pedoman pengembangan pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan 

kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. 

Silabus pembelajaran tematik disusun oleh guru kelas. Dalam penyusunan silabus 

pembelajaran tematik, rangkaian kegiatan telah dilakukan seperti menjabarkan SK/KD ke 

dalam indikator; membuat/mengembangkan tema, melakukan pemetaan KD sesuai tema, 

hingga membuat jaringan indikator. Sehingga penyusunan silabus merupakan muara dari 

serangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian guru tinggal 

menambahkan kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. 

Format silabus pembelajaran tematik diawali dengan identitas. Ada perbedaan antara 

silabus tematik dengan silabus mata pelajaran. Perbedaan terletak pada identitas dan isi 

silabus. Identitas pada silabus tematik tertulis judul tema. Sedangkan silabus berisi SK/KD 

mata pelajaran yang terkait dan disusun ke bawah atau berlapis-lapis sesuai tema. Berikutnya 

komponen silabus pembelajaran tematik adalah : SK/KD dari beberapa mata pelajaran yang 

terkait dengan tema, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Berikut ini adalah contoh format silabus 

pembelajaran tematik  :  
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

SEKOLAH   : .......................................... 

KELAS/SMT : ....................../................... 

TEMA    : ............................................... 

S K / K D MATERI PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

NILAI BUDAYA 
KARAKTER BANGSA  

SK/KD AGAMA 

 

      
 

SK/KD BAHASA 
INDONESIA 

 

      

 

SK/KD MATEMATIKA 

 

      
 

SK/KD IPS 

 

      
 

SK/KD IPA 

 

      
 

SK/KD SENI BUDAYA 
DAN KESENIAN 

      
 

SK/KD OLAHRAGA DAN 
KESEHATAN 

      
 

Format Silabus pembelajaran Tematik (Depdiknas 2006)
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Petunjuk pengisian format silabus pembelajaran tematik : 

• Standar Kompetensi/kompetensi dasar :  

Kompetensi merupakan pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui 

siswa dan kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari suatu mata pelajaran. 

Kompetensi juga menunjukkan adanya spesifikasi skor dan perolehan peringkat kinerja 

yang berkaitan dengan kategori pencapaiannya. Tingkat pemahaman yang harus 

dikuasai siswa dalam hal pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Diisi dengan SK/KD 

mapel-mapel yang sesuai dengan tema. 

• Materi pembelajaran  

Memuat materi yang akan diajarkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

• Kegiatan pembelajaran 

Memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan siswa dalam mencapai indikator dan 

kompetensi dasar. Perumusan Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi antara siswa 

dengan sumber belajar dalam rangka mencapai kompetensi dasar, standar kompetensi 

baik di dalam  maupun di luar kelas.  Rumusan pengalaman belajar diharapkan 

menggunakan kata kerja operasional seperti : mendifinisikan,  menunjukkan, 

menghitung,  menggambarkan, membedakan, mengidentifikasi, dst. 

• Indikator 

Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. 

Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat kompetensi dan 

materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. 

• Penilaian 

Penilaian yang dimuat di dalam silabus adalah cara  dan alat serta jenis penilaian yang 

direncanakan dilakukan untuk mencapai indikator dan hasil belajar dalam setiap 

kompetensi dasar. 

• Alokasi waktu 

Alokasi waktu yang diperlukan dalam menyajikan materi untuk mencapai tujuan yang 

tertuang dalam indikator dan kompetensi dasar dicantumkan dengan rasionalisasi 

ketercapaiannya selama kegiatan tatap muka. Alokasi waktu ini diisi berapa kali tatap 

muka misalnya 5x35 menit (3 kali pertemuan) 
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• Karakter bangsa 

Memuat nilai-nilai budaya karakter bangsa untuk sekolah dasar yakni : religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, rasa cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli sosial dan peduli lingkungan. 

• Sumber belajar 

Memuat media dan sumber belajar yang diperlukan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

 

B. Penilaian Pembelajaran Tematik 

Penilaian adalah suatu proses sistematis yang terkait dengan  pengumpulan informasi, 

menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. 

Informasi yang dikumpulkan dapat berbentuk angka melalui tes dan atau deskripsi verbal 

melalui observasi. Penilaian adalah suatu bentuk kegiatan guru guna pengambilan keputusan 

tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses 

pembelajaran tertentu.  

Penilaian dilaksanakan sesuai dengan SK/KD dan Indikator dari masing-masing 

mata pelajaran. Artinya dalam melaksanakan teknik penilaian tidak lagi menggunakan 

tema, melainkan kembali ke mata pelajaran. Penilaian hasil belajar dapat ditentukan dengan 

benar dan tepat apabila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran. 

Pengukuran dapat dilaksanakan jika terdapat alat/ instrumen. Sedangkan alat untuk mengukur 

hasil belajar pada umumnya menggunakan tes atau non-tes. Data yang diperoleh guru selama 

pembelajaran berlangsung dapat dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian 

yang sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang akan dicapai.  

Penilaian menggunakan penilaian yang sebenarnya (authentic assessment).  Hakekat 

penilaian otentik adalah menilai apa yang seharusnya dinilai, yakni (1) menilai dengan berbagai 

cara dan berbagai sumber, (2) mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, (3) 

mempersyaratkan penerapa pengetahuan atau pengalaman, (4) tugas – tugas yang kontekstual 

dan relevan, serta (5) proses dan produk yang keduanya dapat diukur.  

Adapun ciri – ciri penerapan penilaian otentik adalah sebagai berikut : (1) Harus dapat 

mengukur semua aspek pembelajaran (proses, kinerja maupun produk); (2) Penilaian dilakukan 

selama proses hingga hasil pembelajaran; (3) Menggunakan berbagai cara/metode dan 

berbagai sumber belajar; (4) Menggunakan berbagai alat/instrumen penilaian;  
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(5) Tugas – tugas yang diberikan kepada siswa setiap hari harus dapat mencerminkan 

pengalaman yang mereka lakukan; (6) Penilaian harus menekankan pada kedalaman (kualitas) 

pengetahuan dan keahlian siswa bukan keluasannya (kuantitas). 

 

Adapun manfaat penilaian adalah seperti berikut : 

1. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan 

kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi sehingga dia termotivasi untuk 

meningkatkan dan memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Prestasi belajar peserta 

didik tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok tetapi dengan prestasi atau 

kemampuan yang dimiliki sebelumnya. 

2. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik 

sehingga dapat dilakukaan pengayaan dan remidial. Kriteria penilaian karya peserta didik 

dapat dibahas fasilitator dan peserta didik sebelum karya itu dikerjakan sehingga mereka 

mengetahui patokan penilaian yang akan digunakan. 

3. Umpan  balik bagi fasilitator dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan 

sumber belajar yang digunakan. 

4. Masukan bagi fasilitator guna merancang kegiatan belajar sedemikian rupa sehingga 

para peserta didik dapat mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yang berbeda-

beda dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. 

 

Untuk penilaian tematik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni  

1. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui ketercapaian indikator, sehingga penilaian 

sudah mengarah ke masing-masing mata pelajaran;  

2. Indikator dalam pembelajaran tematik disajikan tidak berurutan sehingga penilaian 

sebaiknya dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung;  

3. Siswa kelas 1 belum lancar membaca dan menulis, sehingga penilaian tidak harus 

dilakukan hanya secara tertulis. 

Laporan hasil belajar  siswa merupakan  suatu komunikasi  dan hubungan     kerja sama 

antar sekolah dengan  siswa dan orangtua. Proses penilaian kelas hasil belajar siswa 

merupakan tahapan dari serangkaian proses  pendidikan di sekolah yang harus dilewati.  

 

 



SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATU    Page Page Page Page 6666    

 

Pelaporan penilaian harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Konsisten dengan pelaksanaan  penilaian di sekolah;  

2. Memuat hasil rincian  hasil belajar siswa mencakup pengetahuan dan pemahaman 

konsep, praktek, dan sikap (aspek kognitif, afektif, dan psikomotor);  

3. Mencakup berbagai cara dan strategi komunikasi. 

 

Secara garis besar tujuan pelaporan hasil belajar siswa bertujuan untuk :    

1. Memberikan informasi  yang tepat dan obyektif, dan jelas tentang kemampuan hasil 

belajar siswa dalam kurun waktu  tertentu;  

2. Memberikan umpan balik  bagi siswa, seperti mengetahui kelebihan dan 

kekurangannya sehingga memotivasi mereka untuk lebih mengetahui, memahami, 

dan mengembangkan potensi dirinya;  

3. Menginformasikan kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai 

kompetensi. 

 

Laporan hasil belajar siswa ini dapat dimanfaatkan oleh siswa, orang tua dan para 

pendidik (guru) untuk : (1) Mendiagnosis hasil belajar siswa; (2) Memprediksi masa depan 

siswa; (3) Sebagai  umpan balik proses pembelajaran dan kurikulum sekolah; (4) Kepentingan 

seleksi dan sertifikasi, dan (5) Untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan kegiatan 

pembelajaran. 

Agar pelaporan mudah dipahami oleh semua pihak, bentuk laporan kemajuan siswa 

harus disajikan sejelas mungkin dan sederhana, serta mudah difahami, komunikatif dan 

menampilkan profil atau kemajuan siswa. Dengan demikian  orangtua atau pihak yang 

berkepentingan  dengan mudah mengidentifikasikan kompetensi yang harus ditingkatkan. 

Laporan pencapaian kemajuan belajar secara menyeluruh memggambarkan kualitas pribadi 

siswa sebagai internalisasi dan kristalisasi belajar melalui kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler pada kurun waktu satu semester.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penilaian dalam pembelajaran tematik kembali ke 

penilaian mata pelajaran. Hal ini merujuk pada tujuan penilaian yakni mengetahui ketercapaian 

indikator. Sedangkan indikator merupakan penjabaran dari Kompetensi Dasar dan Standar 

Kompetensi yang dimiliki oleh semua mata pelajaran. Dengan demikian maka penilaian 

merujuk pada kompetensi mata pelajaran. Untuk memudahkan pelaksanaan penilaian maka 
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guru bisa melakukan penilaian secara proses maupun hasil dengan konsentrasi pada penilaian 

mata pelajaran tertentu. Hasil belajar kemudian dikumpulkan dan akan menjadi rujukan 

penilaian rapor siswa di akhir semester.  

Berdasarkan identifikasi permasalahan penilaian pembelajaran tematik, ditemukan 

bahwa guru lebih sering menggunakan penilaian tertulis dibandingkan dengan penilaian yang 

lain. Penyebabnya antara lain karena guru belum memahami dan menguasai tentang jenis-jenis 

penilaian. Jenis penilaian antara lain: (1) Penilaian tertulis yakni penilaian berupa pertanyaan 

yang diajukan secara tertulis. Ada dua macam penilaian tertulis, yakni penilaian tertulis obyektif 

dan penilaian tertulis subyektif; (2) penilaian lisan adalah penilaian yang diajukan secara lisan; 

(3) penilaian unjuk kerja dilakukan untuk mengetahui performansi yang telah dimiliki peserta 

didik, mengetahui pengetahuan dan sikap siswa ketika melakukan aktivitas; (4) penilaian 

produk adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa dalam membuat sesuatu sesuai dengan 

kemampuannya; (5) penilaian tingkah laku berkaitan dengan penilaian terhadap berbagai obyek 

sikap; dan (6) penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap hasil kinerja siswa.  

Berikut ini berbagai alat dan cara penilaian : 

Jenis penilaian Instrumen penilaian 

Penilaian tertulis obyektif • Jawaban benar – salah 

• Menjodohkan  

• Isian singkat 

• Pilihan ganda 

• Melengkapi  

Penilaian tertulis subyektif • Uraian bebas 

• Uraian berstruktur   

• Pengerjaan soal 

• Latihan (exercise) 

• Reading comprehension 

• Data – pertanyaan 

Penilaian lisan • Tanya jawab singkat  

• Pelafalan  

• Membaca  nyaring 

• Mendengarkan  (listening) 

• Instruksi  lisan  

• Kuis  

• Percakapan  (speaking) 

Penilaian unjuk kerja • Permainan (game)  

• Bermain peran   

• Drama   
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Jenis penilaian Instrumen penilaian 

• Demonstrasi   

• Olahraga   

• Senam   

• Permainan musik  

• Bernyanyi   

• Pantomim   

• Menari  

Penilaian produk • Pembuatan patung  

• Kerajinan tangan  

• Model   

• Pesawat sederhana   

• Alat 

• Ternak 

•  Tanaman 

•  Simpul tali temali  

• Janur  

• Hiasan buah – buahan 

 

Penilaian tingkah laku • Skala sikap  

• Catatan anekdot/harian  

• Penilaian diri  

• Sosiogram   

• Kuesioner 

• Buku harian (diary)  

• Ungkapan perasaan   

• Pengamatan tingkah laku 

Penilaian portofolio • Puisi   

• Karangan   

• Gambar/tulisan  

• Peta/denah  

• Desain   

• Paper  

• Laporan observasi  

• Laporan penyelidikan   

• Laporan penelitian  

• Laporan eksperimen  

• Synopsis   

• Naskah pidato  

• Naskah drama  

 
 



SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATU    Page Page Page Page 9999    

 

Jenis penilaian Instrumen penilaian 

• Do’a  

• Rumus    

• Kartu ucapan  

• Surat 

• Komposisi musik  

• Teks lagu 

• Resep masakan 

Tabel 1: Cara dan alat penilaian (Depdiknas) 

 

Guru diharapkan memperhatikan keberagaman dan karakteristik peserta didiknya, sehingga 

pada saat melakukan pengukuran terhadap siswa kelas awal (kelas 1, 2, dan 3) seyogyanya  dapat 

memilah dan memilih beberapa cara dan alat penilaian dari berbagai cara dan alat penilaian, 

sebagaimana dalam format diatas, jadi guru bisa menggunakan berbagai alternatif dalam 

melaksanakan penilaian pembelajaran. Misalnya bagi guru kelas 1 yang siswanya belum lancar 

membaca dan menulis, bisa menggunakan penilaian lisan, menjodohkan gambar, unjuk kerja 

(menyanyi, memperagakan sesuatu), tingkah laku, dan lainnya. Dengan demikian penilaian dapat 

dilakukan baik selama proses maupun akhir pembelajaran. 

Pada saat melakukan penilaian proses dan hasil belajar guru diharapkan selalu memperhatikan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagaimana  daftar di bawah ini dan yang  telah direncanakan 

di dalam silabus. Nilai-nilai dimaksud  sebagai berikut: 

   KETERKAITAN NILAI DAN INDIKATOR UNTUK SEKOLAH DASAR 

NILAI 
INDIKATOR 

1 – 3 4 – 6 

Religius: 

Sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama  yang 

dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama 

lain, serta hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

 

Mengenal dan mensyukuri tubuh dan 

bagiannya sebagai ciptaan Tuhan  

melalui cara merawatnya dengan baik. 

Mengagumi sistem dan cara kerja organ-

organ tubuh manusia yang sempurna 

dalam sinkronisasi fungsi organ.   

Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

kelahirannya di dunia dan hormat 

kepada orangtuanya. 

Bersyukur kepada Tuhan karena memiliki 

keluarga yang menyayanginya. 

Mengagumi kekuasaan Tuhan yang 

telah menciptakan berbagai jenis 

bahasa dan suku bangsa.   

Merasakan kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai keteraturan dalam 

berbahasa. 

Senang mengikuti aturan kelas dan 

sekolah untuk kepentingan hidup 

Merasakan manfaat aturan kelas dan 

sekolah sebagai keperluan untuk hidup 
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NILAI 
INDIKATOR 

1 – 3 4 – 6 

bersama.  bersama.  

Senang bergaul dengan teman sekelas 

dan satu sekolah dengan berbagai 

perbedaan yang telah diciptakan-Nya.  

Membantu teman yang memerlukan 

bantuan sebagai suatu ibadah atau 

kebajikan. 

Jujur: 

Perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

Tidak meniru jawaban teman  

(menyontek) ketika ulangan ataupun 

mengerjakan tugas di kelas. 

Tidak meniru pekerjaan temannya  dalam 

mengerjakan tugas di rumah.  

Menjawab pertanyaan guru tentang 

sesuatu berdasarkan yang 

diketahuinya.   

Mengatakan dengan sesungguhnya 

sesuatu yang telah terjadi atau yang 

dialaminya. 

Mau bercerita tentang kesulitan dirinya 

dalam berteman. 

Mau bercerita tentang kesulitan 

menerima pendapat temannya. 

Menceritakan suatu kejadian 

berdasarkan sesuatu yang 

diketahuinya. 

Mengemukakan pendapat tentang 

sesuatu sesuai dengan yang diyakininya. 

Mau menyatakan tentang 

ketidaknyaman suasana belajar di 

kelas. 

 

Mengemukakan ketidaknyaman dirinya 

dalam belajar di sekolah.  

Toleransi: 

Sikap dan  tindakan yang 

menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

Tidak mengganggu teman yang 

berlainan agama dalam beribadah. 

Menjaga hak teman yang berbeda 

agama untuk melaksanakan ajaran 

agamanya. 

Mau bertegur sapa dengan teman yang 

berbeda pendapat. 

Menghargai pendapat yang berbeda 

sebagai sesuatu yang alami dan insani. 

Membantu teman yang mengalami 

kesulitan walaupun berbeda dalam 

agama, suku, dan etnis. 

Bekerja sama dengan teman yang 

berbeda agama, suku, dan etnis dalam 

kegiatan-kegiatan kelas dan sekolah.  

Menerima pendapat  teman yang 

berbeda dari pendapat dirinya. 

Bersahabat dengan   teman yang 

berbeda pendapat. 

Disiplin: 

Tindakan yang menunjukkan 

Datang ke sekolah dan masuk kelas 

pada waktunya. 

Menyelesaikan tugas pada waktunya. 
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perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

 

 

Melaksanakan tugas-tugas kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Saling menjaga dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas terlaksana 

dengan baik. 

Duduk pada tempat yang telah 

ditetapkan. 

Selalu mengajak teman menjaga 

ketertiban kelas. 

Menaati peraturan sekolah dan kelas. Mengingatkan teman yang melanggar 

peraturan dengan kata-kata sopan dan 

tidak menyinggung. 

Berpakaian rapi. Berpakaian sopan dan rapi. 

Mematuhi aturan permainan. Mematuhi aturan sekolah. 

Kerja keras: 

Perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar, tugas, 

dan menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

 

Mengerjakan semua tugas  kelas  

dengan sungguh-sungguh. 

Mengerjakaan tugas dengan teliti dan 

rapi. 

Mencari informasi dari sumber di luar 

buku pelajaran. 

Mencari informasi dari sumber-sumber di 

luar sekolah. 

Menyelesaikan PR pada waktunya. Mengerjakan tugas-tugas dari guru pada 

waktunya. 

Menggunakan sebagian besar waktu di 

kelas untuk belajar. 

Fokus pada tugas-tugas yang diberikan 

guru di kelas.   

Mencatat dengan sungguh-sungguh 

sesuatu yang ditugaskan guru. 

Mencatat dengan sungguh-sungguh 

sesuatu yang dibaca, diamati, dan 

didengar untuk kegiatan kelas.  

Kreatif: 

Berpikir dan melakukan 

sesuatu yang  menghasilkan 

cara atau hasil baru 

berdasarkan  sesuatu yang 

telah dimiliki. 

Membuat suatu karya dari bahan yang 

tersedia di kelas. 

Membuat berbagai kalimat baru dari 

sebuah kata. 

Mengusulkan suatu kegiatan baru di 

kelas 

Bertanya tentang sesuatu yang 

berkenaan dengan pelajaran tetapi di 

luar cakupam materi pelajaran. 

Menyatakan perasaannya dalam 

gambar, seni, bentuk-bentuk 

komunikasi lisan dan tulis. 

Membuat karya tulis tentang hal baru tapi 

terkait dengan materi pelajaran.  

Melakukan tindakan-tindakan untuk Melakukan penghijauan atau penyegaran 
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membuat kelas menjadi sesuatu yang 

nyaman.   

halaman sekolah. 

Mandiri: 

Sikap dan prilaku yang tidak 

mudah tergantung pada 

orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

Melakukan sendiri tugas kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Mencari sumber untuk menyelesaikan 

tugas sekolah tanpa bantuan 

pustakawan sekolah. 

Mengerjakan PR tanpa meniru 

pekerjaan temannya. 

Mengerjakan PR tanpa meniru pekerjaan 

temannya. 

Demokratis: 

Cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama  

hak dan kewajiban dirinya 

dan orang lain. 

 

Menerima  ketua kelas terpilih 

berdasarkan suara terbanyak. 

Membiasakan diri bermusyawarah 

dengan teman-teman. 

Memberikan suara dalam pemilihan di 

kelas dan sekolah. 

Menerima kekalahan dalam pemilihan 

dengan ikhlas. 

Mengemukakan pikiran tentang teman-

teman sekelas. 

Mengemukakan pendapat tentang teman 

yang jadi pemimpinnya. 

Ikut membantu melaksanakan program 

ketua kelas. 

Memberi kesempatan kepada teman 

yang menjadi pemimpinnya untuk 

bekerja.  

Menerima arahan dari ketua kelas, 

ketua kelompok belajar, dan OSIS.  

Melaksanakan kegiatan yang dirancang 

oleh teman yang menjadi pemimpinnya. 

Rasa ingin tahu: 

Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

 

Bertanya kepada guru dan teman 

tentang materi pelajaran. 

Bertanya atau membaca sumber di luar 

buku teks tentang materi yang terkait 

dengan pelajaran.   

Bertanya kepada sesuatu tentang 

gejala alam yang baru terjadi. 

Membaca atau mendiskusikan gejala 

alam yang baru terjadi. 

Bertanya kepada guru tentang sesuatu 

yang didengar dari radio atau televisi. 

Bertanya tentang beberapa peristiwa 

alam, sosial, budaya, ekonomi, politik, 

teknologi yang baru didengar. 

Bertanya tentang berbagai peristiwa 

yang dibaca dari media cetak. 

Bertanya  tentang sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran tetapi di luar 

yang dibahas di kelas. 

Semangat kebangsaan: 

Cara berpikir, bertindak, dan 

Turut serta dalam upacara peringatan 

hari pahlawan dan proklamasi 

Turut serta dalam panitia peringatan hari 

pahlawan dan proklamasi kemerdekaan.  
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berwawasan yang 

menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

 

kemerdekaan.  

 

Menggunakan bahasa Indonesia ketika 

ada teman dari suku lain.  

 

Menggunakan bahasa Indonesia ketika 

berbicara di kelas. 

Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 

lagu-lagu wajib.  

 

Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. 

Mengagumi banyaknya keragaman 

bahasa di Indonesia. 

 

Menyukai berbagai upacara adat di 

nusantara. 

Mengakui persamaan hak dan 

kewajiban antara dirinya dan teman 

sebangsa dari suku, etnis, budaya lain. 

 

Bekerja sama dengan teman dari suku, 

etnis, budaya lain berdasarkan 

persamaan hak dan kewajiban. 

Membaca buku-buku mengenai suku 

bangsa dan etnis yang berjuang 

bersama dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

Menyadari bahwa setiap perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan 

dilakukan bersama oleh berbagai suku, 

etnis yang ada di Indonesia. 

Cinta tanah air: 

Cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan  yang tinggi 

terhadap bahasa,  

lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. 

 

Mengagumi keunggulan geografis dan 

kesuburan tanah wilayah Indonesia. 

Mengagumi posisi geografis wilayah 

Indonesia dalam perhubungan laut dan 

udara dengan negara lain. 

Menyenangi keragaman budaya dan 

seni di Indonesia. 

Mengagumi kekayaan budaya dan seni 

di Indonesia. 

Menyenangi keragaman suku bangsa 

dan bahasa daerah yang dimiliki 

Indonesia. 

Mengagumi keragaman suku, etnis, dan 

bahasa sebagai keunggulan yang hadir 

di wilayah negara Indonesia. 

Mengagumi keragaman hasil-hasil 

pertanian, perikanan, flora, dan fauna 

Indonesia.  

Mengagumi sumbangan produk 

pertanian, perikanan, flora, dan fauna 

Indonesia bagi dunia. 
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Mengagumi kekayaan hutan Indonesia. Mengagumi peran hutan Indonesia bagi 

dunia. 

Mengagumi laut serta perannya dalam 

kehidupan bangsa Indonesia. 

Mengagumi peran laut dan hasil laut 

Indonesia bagi bangsa-bangsa di dunia. 

Menghargai prestasi: 

 Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, 

mengakui, dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

 

Mengerjakan tugas dari guru  dengan 

sebaik-baiknya. 

Rajin belajar untuk berprestasi tinggi. 

Berlatih keras untuk berprestasi dalam 

olah raga dan kesenian. 

Berlatih keras untuk menjadi pemenang 

dalam berbagai kegiatan olah raga dan 

kesenian di sekolah. 

Hormat kepada sesuatu yang sudah 

dilakukan guru, kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lain. 

Menghargai kerja keras guru, kepala 

sekolah, dan personalia lain.  

Menceritakan prestasi yang dicapai 

orang tua. 

Menghargai upaya orang tua untuk 

mengembangkan berbagai potensi 

dirinya melalui pendidikan dan kegiatan 

lain. 

Menghargai hasil kerja pemimpin di 

masyarakat sekitarnya. 

Menghargai hasil kerja pemimpin dalam 

menyejahterakan masyarakat dan 

bangsa.  

Menghargai tradisi dan hasil karya 

masyarakat di sekitarnya.  

Menghargai temuan-temuan yang telah 

dihasilkan manusia dalam bidang ilmu, 

teknologi, sosial, budaya, dan seni. 

Bersahabat/ komunikatif: 

Tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang 

lain. 

 

Bekerja sama dalam kelompok di kelas. Memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas. 

Berbicara dengan teman sekelas. Memberi dan mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas. 

Bergaul dengan teman sekelas ketika 

istirahat. 

Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya 

kelas. 

Bergaul dengan teman lain kelas. Aktif dalam kegiatan organisasi di 

sekolah. 

Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya 

sekolah. 

Berbicara dengan guru, kepala 

sekolah, dan personalia sekolah 

Berbicara dengan guru, kepala sekolah, 



SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATUSILABUS DAN SISTEM PENILAIAN TEMATIK. BY: TIM TEMATIK PPPPTK BATU    Page Page Page Page 15151515    

 

NILAI 
INDIKATOR 

1 – 3 4 – 6 

lainnya. dan personalia sekolah lainnya. 

Cinta damai: 

Sikap, perkataan, dan 

tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran 

dirinya 

Tidak menggunakan kekuatan fisik 

dalam berselisih dengan teman. 

Mendamaikan teman yang sedang 

berselisih. 

Berbicara dengan kata-kata yang tidak 

mengundang amarah teman. 

Menggunakan kata-kata yang 

menyejukkan emosi teman yang sedang 

marah. 

Tidak mengambil barang teman.  Ikut menjaga keamanan barang-barang 

di kelas. 

Mengucapkan salam atau selamat 

pagi/siang/sore ketika bertemu teman 

untuk pertama kali pada hari itu. 

Menjaga keselamatan teman di 

kelas/sekolah dari perbuatan jahil yang 

merusak.  

Gemar membaca: 

Kebiasaan menyediakan 

waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

 

 

Membaca buku atau tulisan yang 

diwajibkan guru. 

Membaca buku dan tulisan yang terkait 

dengan mata pelajaran. 

 

Membaca  buku-buku cerita  yang ada 

di perpustakaan sekolah. 

Mencari bahan bacaan dari 

perpustakaan daerah. 

Membaca koran atau majalah dinding. Membaca buku novel dan cerita pendek. 

Membaca buku yang ada di rumah 

tentang flora, fauna, dan alam. 

Membaca buku atau tulisan  tentang 

alam, sosial, budaya, seni, dan teknologi. 

Peduli sosial: 

Sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi 

bantuan kepada orang lain 

dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

Membagi makanan dengan teman. Mengunjungi rumah yatim dan orang 

jompo. 

Berterima kasih kepada petugas 

kebersihan sekolah. 

Menghormati petugas-petugas sekolah. 

Meminjamkan alat kepada teman yang 

tidak membawa atau tidak punya. 

Mmbantu teman yang sedang 

memerlukan bantuan. 

Mengumpulkan uang dan barang untuk 

korban bencana alam. 

Menyumbang darah untuk PMI. 

Peduli lingkungan: Buang air besar dan air kecil di WC. Membersihkan WC. 
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Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan alam 

di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

Membuang sampah di tempatnya. Membersihkan tempat sampah. 

Membersihkan halaman sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. 

Tidak memetik bunga di taman 

sekolah. 

Memperindah kelas dan sekolah dengan 

tanaman. 

Tidak menginjak 

rumput di taman sekolah. 

Ikut memelihara taman di halaman 

sekolah. 

Menjaga kebersihan rumah Ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan 

lingkungan 

(Pengembangan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa : Depdiknas) 
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