
Langkah-langkah pembelajaran tema 1 sub tema 1 pb 5 
 
 

Persiapan : 
1. Mencetak lembar kerja siswa 1 sebanyak 6 kali  

 
Pelaksanaan : 
KEGIATAN I 

1) Guru menceritakan kecepatan gerak beberapa hewan, dengan menjelaskan kelebihan dan 
kekurangan, misalkan kucing, gajah, burung, ikan 

2) Siswa bersama kelompoknya mengamati LK1, siswa bersama kelompoknya membedakan 
penggolongan hewan tersebut dan menuliskan dalam buku PS ciri-ciri yang lain, minimal 6 ciri-
ciri yang bisa ditemukan 

3) Berdasarkan gambar tersebut siswa menentukan tokoh, jenis tokoh,  latar tempat dan waktu 
4) Setiap siswa membuat cerita sesuai dengan gambar tersebut minimal 3 paragraf, cerita boleh 

hasil pemikiran sendiri, boleh bukan cerita sebenarnya 
 

 
KEGIATAN II 

1. Setiap siswa dalam kelompoknya membaca  secara bergantia LK2, 
2. Siswa yang lain mengamati/menyimak  
3. Guru menilai siswa yang membaca dan mendengar 
4. LK2 diambil oleh guru 
5. Siswa menulis kembali dibuku PS sesuai dengan kesimpulan siswa masing-masing 
6. Guru membimbing siswa membuat peta fikiran dengan tema yang lain.  
7. Siswa membuat peta fikiran berdasarkan bacaan LK2 

 
 



Lembar Kerja Siswa 1 
Tema 1 Sub Tema 1 PB 5 

 

1. Bersama kelompoknya amati  gambar di samping, 
bersama kelompok mu bedakan penggolongan hewan 
tersebut dan menuliskan dalam buku PS ciri-ciri yang lain, 
minimal 6 ciri-ciri yang bisa ditemukan 

2. Berdasarkan gambar tersebut tentukan tokoh, jenis tokoh,  
latar tempat dan waktu 

3. Setiap siswa membuat cerita sesuai dengan gambar tersebut 
minimal 3 paragraf, cerita boleh hasil pemikiran sendiri, 
boleh bukan cerita sebenarnya 
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Lembar Kerja Siswa 2 
Tema 1 Sub Tema 1 PB 5 

A. Secara bergantian dalam satu kelompok bacalah bacaan di bawah ini!  
Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. 
1. Realis 
Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti  ukisan berjudul 
Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. 
2. Karikatur 
Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan 
karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. 
3. Kartun 
Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau 
manusia. 
4. Dekoratif 
Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. 
B. Kumpulkan kemabli LK2, kemudian dengarkan tugas gurumu selanjutnya!  
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