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SILABUS TEMATIK

Satuan Pendidikan : SD/ MI
Kelas/ Semester : I/ 1
Tema : Diri Sendiri

Kompetensi Dasar Indikator Materi
Pokok Kegiatan Pembelajaran Alokasi

Waktu
Penilaian Sumber

BelajarTeknik Bentuk Contoh
Mendengarkan
1.1 Membedakan

berbagai bunyi
bahasa

Berbicara
2.1 Memperkenalkan

diri sendiri
dengan kalimat
sederhana dan
bahasa yang
santun

1.1.1Mengenal bunyi
bahasa (a, i, m, n)

1.1.2Membedakan
berbagai bunyi
bahasa

1.1.3Melafalkan
bunyi bahasa
secara tepat

2.1.1Menyebutkan
data diri (nama,
kelas, sekolah
dan tempat
tinggal) dengan
kalimat
sederhana

2.1.2Menyebutkan
nama orang tua
dan saudara
kandung

2.1.3Melakukan
percakapan/
dialog sederhana

Perbedaan
bunyi
bahasa dan
pengucapa
nnya

Kalimat
sederhana
untuk
memperke
nalkan diri

 Mendengarkan kata-
kata yang diucapkan
guru

 Membedakan bunyi
bahasa

 Menirukan ucapan
guru dalam membaca
kata

 Menggunakan kalimat
sederhana untuk
memperkenalkan diri
dengan menyebutkan
nama, kelas, sekolah,
tempat tinggal, nama
orang tua dan nama
saudara kandung
dengan lafal dan
intonasi yang tepat

 Berdialog dengan
temannya secara
berpasangan untuk

2 x 35`

2 x 35`

Observasi
(lafal bunyi
bahasa saat
menirukan
ucapan
guru)

Observasi

Observasi

Subjektif

Subjektif

Subjektif

1. Dengarkan kata-kata
yang ibu ucapkan dan
tirukan dengan lafal
yang jelas!
a, i, u, e, o, m, n na ni
ma mi an in am im ini
nina mama iin

1. Perkenalkan dirimu di
depan kelas dengan
menyebutkan nama,
kelas, sekolah, tempat
tinggal, nama orang tua
dan nama saudara
kandungmu dengan
kalimat sederhana

2. Lakukan percakapan
dengan temanmu untuk
saling berkenalan secara
berpasangan

 S1
 Buku

Temati
k kelas
I

 LKS
 LP
 LK
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Membaca
3.1 Membaca nyaring

suku kata dan
kata dengan lafal
yang tepat

Menulis
4.1 Menjiplak

Berbagai gambar
lingkaran dan
bentuk huruf

4.2 Menebalkan
berbagai bentuk
gambar, lingkaran
dan bentuk huruf

4.3 Mencontoh huruf,
kata atau kalimat
sederhana dari

sesuai dengan
tema (diri
sendiri) secara
berpasangan
dengan
bimbingan guru

3.1.1Membaca huruf
a, i, m, n

3.1.2Membaca suku
kata na, ni, ma,
mi, in, an, im, am

3.1.3Membaca kata
yang terbentuk
dari huruf a, I, m,
n dengan lafal
yang tepat

4.1.1Menjiplak
bentuk gambar

4.1.2Menjiplak
lingkaran

4.1.3Menjiplak
bentuk huruf

4.2.1menebalkan
bentuk gambar

4.2.2Menebalkan
bentuk lingkaran

4.2.3Menebalkan
bentuk huruf

4.3.1Mencontoh huruf
dengan huruf
lepas

Huruf dan
suku kata
dan kata

Gambar,
lingkaran,
bentuk
huruf

Huruf
lepas, kata
dengan

berkenalan

 Membaca huruf a, i,
m, n

 Membaca suku kata
 Membaca kata dengan

lafal yang tepat

 Menjiplak gambar
anggota tubuh

 Menebalkan gambar,
lingkaran, dan bentuk
huruf

 Mencontoh huruf
lepas a, i, m, n

 Mencontoh kata yang
terbentuk dari a, i, m,
n dengan huruf lepas

 Mencontoh huruf

Observasi

Unjuk kerja

Unjuk kerja

Unjuk kerja

Subjektif

Tertulis

Tertulis

Tertulis

1. Bacalah huruf-huruf di
bawah ini a, I, m, n

2. Bacalah suku kata di
bawah ini
Na ni an in ma mi am
im

3. bacalah kata-kata di
bawah ini dengan lafal
yang tepat
nana mama ami
nina mina ina
nani mami mana

1. Jiplaklah gambar anggota
tubuh di bawah ini
dengan jelas

2. Tebalkan titik-titik di
bawah ini

3. salinlah huruf di bawah
ini sesuai dengan contoh
i n m a

4. Slinlah kata di bawah ini
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buku atau papan
tulis

IPA
1.1 Mengenal bagian-

bagian tubuh dan
kegunaannya
serta cara
perawatannya

4.3.2Mencontoh kata
dengan huruf
lepas

4.3.3Mencontoh huruf
dengan huruf
sambung

4.3.4Mencontoh kata
dengan huruf
sambung

1.1.1Menjelaskan
bagian-bagian
tubuh misalnya
mata, telinga,
hidung, lidah dan
gigi

1.1.2Mencereitakan
kegunaan bagian-
bagian tubuh
yang diamati

1.1.3Menjelaskan cara
merawat tubuh

1.1.4Menunjukkan
cara merawat
tubuh

huruf
lepasd

Huruf
sambung,
kata
dengan
huruf
sambung

Bagian-
bagian
tubuh,
kegunaan
dan cara
perawatann
ya

sambung a, i, m, n
 Mencontoh kata

dengan huruf sambung
 Menyalin lagu (Dua

Mata Saya” sambil
memperagakan
gerakan seperti dalam
lagu

 Tanya jawab
tentanganggota tubuh

 Mengamati gambar
tubuh manusia dan
membandingkan
dengan dirinya
sendiri.

 Membaca bagian-
bagian anggota tubuh
melalui gambar

 Mengenali nama-
nama bagian anggota
tubuh dan
menceritakan
kegunaannya,
misalnya mata untuk
melihat

 Bermain peran “Si
Buta Menggendong Si
Lumpuh”

Observasi Lisan

sesuai dengan contoh
nana mami
nina mina

5. Salinlah huruf sambung
di bawah ini sesuai
dengan contoh

6. salinlah kata dengan
huruf sambung di bawah
ini sesuai dengan contoh

1. Amati gambar di bawah
ini dan sebutkan bagian-
bagiannya

2. Amati gambar aggota
tubuh di bawah ini dan
bacalah kata-kata
dibawahnya
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 Tanya jawab cara
merawat anggota
tubuh

 Mendemonstrasikan
cara merawat anggota
tubuh seperti gigi,
kuku, telinga, mata
dan lain sebagainya

 Memperkenalkan diri
dengan menyebutkan
nama lengkap dan

Tes

Kinerja

Tertulis

Perbuatan

mata

mulut

3. hubungkan dengan garis
nama-nama anggota
tubuh dengan gambar
yang sesuai

o hidung

o gigi

4. Apa kegunaan anggota
tubuh berikut ini
a. Tangan untuk …..
b. Kaki untuk……..
c. Hidung untuk……
d. Telinga untuk……..
e. Mata untuk……..

1. Mengapa tubuh kita
harus dirawat?

2. Apa akibat bila tubuh
kita tidak dirawat

3. Apa saja yang dilakukan
untuk merawat tubuh?

4. Bagian tubuh apa yang
harus dirawat?
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IPS
1.1 Mengidentifikasi

identitas diri,
keluarga dan
kerabat

MATEMATIKA
1.1 Membilang

banyak benda

1.1.1 Menyebutkan
nama lengkap
dan nama
panggilan

1.1.2 Menyebuitkan
nama orang tua

1.1.3 Menyebutkan
alamat tempat
tinggalnya

1.1.4 Menyebutkan
anggota
keluarga yang
tinggal dalam
satu rumah

1.1.1 Membilang
banyak benda
1.1.2 Membaca

bilangan
1.1.3 Menulis

Identifikasi
nama,
alamat,
nama orang
tua dan
jumlah
anggota
keluarga

nama panggilan
 Memperkenalkan

keluarganya dengan
menyebutkan nama
ayah, ibu, kakak, adik
dan sebagainya

 Menyebutkan alamat
tempat tinggalnya
dengan jelas

 Menyebutkan nama-
nama anggota
keluarga yang tinggal
dalam satu rumah

 menyanyikan lagu “
Dua Mata Saya”
sambil memperaga-
kannya.

 membilang banyaknya
benda (anggota tubuh

Observasi
Subjektif

5. Alat apa yang digunakan
untuk merawat tubuh
kita?

6. Peragakan bagaimana
cara kamu menggosok
gigi dengan benar

1. Perkenalkan dirimu pada
teman-temanmu dengan
menyebutkan nama
lengkap, nama
panggilanmu, nama
ayah, nama ibu, nama
kakak, nama adikmu di
depan kelas

2. Sebutkan alamat tempat
tinggalmu dengan jelas

3. sebutkan nama-nama
anggota keluargamu
yang tinggal dalam satu
rumah

4. Berapa jumlahanggota
keluargamu dalam satu
rumah
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bilangan
1.1.4 Membilang

banyak benda
secara urut

diri sendiri), misalnya
banyaknya hidung,
mata, jari dan
sebagainya.

 mengamati gambar-
gambar yang di
bawahnya tertulis
lambang bilangannya.

 membilang gambar-
gambar yang di
bawahnya tertulis
lambang bilangannya
dan membaca
lambang bilangannya
(1 sampai 10).

 menuliskan lambang
bilangan 1 sampai 10
pada buku kotak-kotak
dengan bimbingan
guru.

 membilang secara urut
banyaknya jari-jari
yang berjumlah
sepuluh dengan
membentangkan
kedua telapak
tangannya.

 mengerjakan LKS
tentang pasangan
gambar sesuai dengan
lambang bilangannya
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1.2 Mengurutkan

SENI, BUDAYA
DAN KETERAM-
PILAN

2.1 Mengekspresikan
diri melalui
gambar ekspresif

PENDIDIKAN
KEWARGANE-
GARAAN

1.1 Menjelaskan
perbedaan jenis
kelamin, agama
dan suku bangsa

PENDIDIKAN

2.1.1 Menge-
lompokkan
benda sejenis

2.1.2 Membilang
banyak benda
yang sejenis

2.1.3 Membanding-
kan banyak
benda yang
sejenis

2.1.1 Menggambar
diri sendiri

1.1.1 Membedakan
perbedaan jenis
kelamin,
agama dan
suku bangsa

1.1.2 Menyebutkan
berdasarkan
jenis kelamin
anggota
keluarga
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JASMANI
1.1 Mempraktikkan

gerak dasar jalan,
lari, dan lompat
dalam permainan
sendiri serta nilai
sportifitas,
kejujuran,
kerjasama,
toleransi dan
percaya diri

1.1.1 Berjalan
dengan
berbagai
langkah
(pendek/
panjang) dan
arah (depan,
kiri, kanan)

1.1.2 Berlari ke
berbagai arah

1.1.3 Melakukan
gerak meloncat
dan melompat
ke depan, kiri,
dan kanan

1.1.4 Melakukan
gerak dasar
lokomotor
(jalan dan
lari) dalam
berbagai
kecepatan


