
1



Daftar Isi

Pengantar 3

Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 4

Saluran Penayangan TV Edukasi 5 

Jadwal Tayang Ulang di TV Edukasi 6 

Jadwal Tayang di Channel YouTube 7 

Jadwal Program 8

PAUD dan Sederajat 9

SD Kelas 1 dan Sederajat 22

SD Kelas 2 dan Sederajat 30

SD Kelas 3 dan Sederajat 38

SD Kelas 4 dan Sederajat 46

SD Kelas 5 dan Sederajat 54

SD Kelas 6 dan Sederajat 62 
2

*Materi dan jadwal dapat

berubah sewaktu-waktu

*Modul dapat diakses dan 

diunduh via: 

https://bersamahadapikorona

.kemdikbud.go.id/tingkat-sd-

modul-belajar-literasi-

numerisasi/



Pengantar

Untuk memperluas cakupan tayangan Program Belajar Dari Rumah (BDR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) menyiapkan program tersebut ditayangkan di (1) TV Edukasi Kemendikbud; (2) Kanal YouTube Televisi

Edukasi; dan (3) Kanal YouTube Rumah Belajar Kemdikbud untuk jenjang pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (SD).

Tayangan tersebut dimulai tanggal 1 April s.d. 30 Juni 2021, Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 sampai 11.30 WIB.

Pada jenjang PAUD tayangan pembelajaran dimulai pukul 08.00 s.d. 08.30 WIB, dan jenjang SD kelas 1 pukul 08.30 s.d.

09.00 WIB, SD kelas 2 pukul 09.00 s.d. 09.30 WIB, SD kelas 3 pukul 09.30 s.d. 10.00 WIB, SD kelas 4 pukul 10.00 s.d.

10.30 WIB, SD kelas 5 pukul 10.30 s.d. 11.00 WIB, dan SD kelas 6 pukul 11.00 s.d. 11.30 WIB. Untuk jenjang SD dapat

disaksikan juga di tautan Youtube TV Edukasi: kelas 1: http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas1; kelas 2:

http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas2; kelas 3: http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas3; kelas 4:

http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas4; kelas 5: http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas5; kelas 6:

http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas6.

Sehubungan dengan libur dalam rangka perayaan Hari Raya Idulfitri pada 13-14 Mei 2021, program BDR tidak akan

tayang pada 12, 17, dan 18 Mei 2021. BDR akan kembali hadir pada 19 Mei 2021 untuk menemani peserta didik belajar

dari rumah. Tetap belajar dari rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker untuk mencegah penyebaran

COVID-19.

Untuk menyampaikan masukan dan saran mengenai program BDR, dapat mengisi survei di s.id/surveibdr, mengunjungi

website http://ult.kemdikbud.go.id/, atau mengirim surat elektronik ke: pengaduan@kemdikbud.go.id.
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Kita Harus Belajar (KIHAJAR)
● KIHAJAR EXPLORER adalah wadah eksplorasi siswa dalam pemanfaatan siaran

BDR di TV Edukasi, YouTube Televisi Edukasi dan Rumah Belajar Kemdikbud. 

● Hadir setiap hari di akun Instagram  @suara.edukasi, siswa dapat mengikutinya dengan

menjawab pertanyaan yang diberikan. 

● Para pemenang akan mendapatkan hadiah menarik setiap harinya.

● Tata Cara

1. Akses ke laman media sosial Instagram @suara.edukasi.

2. Membaca petunjuk pelaksanaan.

3. Membaca deskripsi informasi pesan (Caption).

4. Mengunjungi tautan yang terdapat di bio.

5. Mengisi data diri dan menjawab pertanyaan di formulir digital yang disediakan.

6. Menuliskan pendapat/ajakan di kolom komentar/comment dan tag 3 teman.

7. Mengunggah ulang (repost) pesan di feed/story dan tag akun Instagram

@suara.edukasi.

8. Memastikan akun Instagram tidak dalam status private.
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OTT

● Vidio.com |

https://www.vidio.com/live/

6838-tv-edukasi

● UseeTV |

https://www.useetv.com/li

vetv/tvedukasi

● XL Home

● Maxstream Telkomsel 

(VOD)

● Migo.io (VOD)

Jaringan/ Kabel

Lifemedia   

(Jakarta & 

Jogja)

Lokal

● DAAITV 

● TVKU 

Semarang

● Batik TV 

Pekalongan

● Toba TV

● UseeTV on 

Demand

Satelit

Telkom Merah Putih

Freq.Rx: 4.125 MHz

Symb rate: 5.500 

ksps

Transporder: 11 

Vertical

Video PID: 512

Audio PID: 335 

Penayangan Ulang BDR Sekolah Dasar via:

Televisi Edukasi & Rumah Belajar Kemdikbud

https://www.vidio.com/@tv_edukasi

Saluran Penayangan TV Edukasi 

https://www.vidio.com/live/6838-tv-edukasi
https://www.useetv.com/livetv/tvedukasi
https://www.vidio.com/@tv_edukasi
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Jadwal Tayang Ulang (Rerun) Channel TV Edukasi
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●Televisi Edukasi

●Rumah Belajar

Jadwal Tayang di Youtube: Channel Televisi Edukasi dan Rumah Belajar
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JAM 
TAYANG

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT

10-Mei-2021 11-Mei-2021 19-Mei-2021 20-Mei-2021 21-Mei-2021

08.00-08.30
PAUD

Indahnya Bumiku
Mengenal Anggota 

Tubuh
Liburanku Buah Kesukaanku

Mengenal Alat 
Transportasi

08.30-09.00
Kelas 1

Hari Istimewa 
Keluarga

Hal Yang Dilakukan 
Pada Hari Istimewa Di

Keluarga (Hari Ibu)

Kado Dan Ucapan 
Selamat Hari Ibu

Hari Istimewa Dalam 
Keluarga (Hari Ulang 

Tahun)

Membuat Kartu 
Ucapan

09.00-09.30
Kelas 2

Hari Istimewa 
Keluarga Kami

Hari Ulang Tahunku Hari Ini Harinya Ibu Hari untuk Ayah
Hari Semua Anak 

Indonesia

09.30-10.00
Kelas 3

Hari Istimewa Hadiah untuk Bunda Perayaan Hari Kelahiran Kue untuk Keluarga
Harta yang Paling 
Berharga adalah 

Keluarga

10.00-10.30
Kelas 4

Benda Langit Ada Apa di Langit? Planet dan Satelitnya
Astronom Indonesia dan 

Nama Asteroid
Penjelajahan 

Antariksa

10.30-11.00
Kelas 5

Ayo, Amati Langitmu!
Teleskop dan Bintang-

Bintang

Ayo Mengenal 
Karakteristik Benda 

Langit
Asteroid dan Komet

Pesawat Ruang 
Angkasa

11.00-11.30

Kelas 6

Benda Langit Komet, 
Asteroid, Meteoroid, 

Meteor, Meteorit 
Komet Sirius

Gadis yang Menari di 
antara Bintang-Bintang

Pesawat Ulang Alik



PAUD
dan sederajat

(Senin-Jumat, 08.00 - 08.30)
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Sesudah tayangan
Orang tua dapat mengajak anak melakukan kegiatan
alternatif sebagai berikut:

Membacakan Buku Cerita. Selesai kegiatan,
lakukan dialog dengan anak tentang ciri, perasaan atau
sifat tokoh, kejadian yang terjadi, dll.

Bermain imajinatif. Semangati anak untuk membuat
cerita melalui gambar atau simbol ciptaan anak dan
memintanya menceritakan sambil memperagakan hal
yang dilakukan tokoh dalam ceritanya

Membuat Proyek Bersama. Ajak anak melakukan
percobaan sains sederhana, membuat kue, dll yang
membuatnya belajar hal baru.

Merawat Lingkungan. Bersama-sama berkebun,
merawat hewan, atau membersihkan rumah dan
lingkungan sekitar.

Saat tayangan
Kegiatan yang dapat
dilakukan bersama anak
saat tayangan
berlangsung:

Bergerak dan
Bernyanyi. Ajak anak
mengikuti gerakan yang
dicontohkan tokoh atau
menyanyikan lagu-lagu
dalam tayangan

Berdialog dengan
Anak. Lakukan dialog
interaktif dengan anak
tentang topik yang sedang
dibahas. Ajak anak
bermain peran mengikuti
tokoh cerita.

Sebelum tayangan
5-10 menit sebelum program
ditayangkan, orang tua dapat
melakukan:

Mengajak anak duduk
bersama dengan sikap rileks.

Menjelaskan sekilas tentang
tayangan (apa yang akan
ditonton dan tokoh-tokohnya).

Menyampaikan lamanya
tayangan dan aktivitas yang
akan dilakukan dengan anak.

PAUD | Panduan 
untuk Orang Tua

Aktivitas bermain adalah cara anak belajar. Dalam melakukan aktivitas bersama anak, sesuaikan waktu kegiatan dengan
kondisi dan usianya. Utamakan agar anak tetap aman, nyaman, senang, dan tidak terbebani. Lakukan komunikasi interaktif
yang positif antara orang tua dan anak sehingga ada nilai-nilai moral yang terbangun serta ada stimulasi perkembangan
yang seimbang dari setiap aspeknya.
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Aspek Perkembangan Anak Usia Dini
Ayah dan Bunda, melalui tayangan yang ditampilkan, kita akan membantu
ananda mengembangkan dirinya dari aspek perkembangan sebagai berikut:

Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenal nilai
agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur,
penolong, sopan, hormat, sportif, toleran terhadap agama orang
lain, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

Perkembangan fisik-motorik meliputi: (a) motorik kasar (gerakan
tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, gerak
lokomotor (berpindah tempat seperti berlari, melompat, dsb.), non-
lokomotor (gerakan yang tidak memerlukan perpindahan tempat
seperti peregangan), dan mengikuti aturan); (b) motorik halus
(kemampuan dan kelenturan menggunakan jari sebagai alat
eksplorasi dan ekspresi diri dalam berbagai bentuk); dan (c)
kesehatan dan perilaku menjaga keselamatan.

Perkembangan kognitif meliputi: (a) memecahkan masalah
sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara fleksibel serta
menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam situasi yang
baru; (b) berpikir logis (mengetahui berbagai perbedaan, klasifikasi,
pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat); dan (c)
berpikir simbolik (kemampuan membayangkan benda dan peristiwa
yang tidak langsung terlihat depan mata anak, dan diwujudkan
dalam bentuk, gambar, cerita, dll).

Perkembangan bahasa meliputi: (a) memahami bahasa
reseptif (bahasa lisan yang didengar atau dibaca seperti
memahami cerita dan aturan, menyenangi dan
menghargai bacaan); (b) mengekspresikan Bahasa
(bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi lisan,
menceritakan kembali, belajar bahasa pragmatik,
mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam
berbagai bentuk); dan (c) menunjukkan minat pra-
membaca (seperti mengenali bentuk dan bunyi alfabet
dalam kata) dan pra-menulis (seperti memegang alat
tulis/gambar, mencoret-coret).

Perkembangan sosial-emosional meliputi: (a)
kesadaran diri (mengenal perasaan, keinginan,
kebutuhan, kemampuan sendiri dan mengendalikan
diri); (b) rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain
(mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur
diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya
untuk kebaikan sesama); (c) kepercayaan diri, dan d.
perilaku prososial (menjalin interaksi pertemanan,
berempati, berbagi, serta menghargai hak dan keinginan
orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku
sopan).

PAUD | Panduan 
untuk Orang Tua
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PAUD Senin 10/5 Indahnya Bumiku (Bagian 1)

12

ASPEK PERKEMBANGAN: 

(1) Kognitif (2) Sosial Emosional (3) Bahasa 
(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Sebelum Menonton: Pandulah anak selama tayangan berlangsung, ajak anak

bernyanyi sesuai lirik dan menyimak cerita yang ditayangkan, serta menyebut huruf-huruf yang ada dalam

tayangan.

1 2 3 4

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Kognitif

http://www.youtube.com/watch?v=GUbu_ARgWnE
http://www.youtube.com/watch?v=yH24yuhUhJw
http://www.youtube.com/watch?v=kHvPMMgx854
http://www.youtube.com/watch?v=w-zQf7H6XGE
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PAUD Senin 10/5 Indahnya Bumiku (Bagian 2)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 

(1) Kognitif (2) Sosial Emosional (3) Bahasa 
(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

5 6

Aspek perkembangan:

Sosial Emosional

7

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

Bimbingan Orang Tua Setelah Menonton: Setelah tayangan, lakukan tanya jawab sederhana bersama anak

tentang bumi dan isinya, serta berikan motivasi pada anak untuk menjaga dan melestarikan keindahan bumi.

http://www.youtube.com/watch?v=nPGlv8vdy5s
http://www.youtube.com/watch?v=GE7iia5oGk4
http://www.youtube.com/watch?v=k2L5BpLJGyY
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PAUD Selasa 11/5 Mengenal Anggota Tubuh (Bagian 1)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Kognitif (2) Sosial Emosional (3) Moral (4) Bahasa (5) Fisik Motorik

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Sebelum Menonton: Pandulah anak selama tayangan berlangsung. Ajak anak bernyanyi

dan bergerak sambil menunjukkan anggota tubuh yang dimaksud dalam tayangan.

1 2 3

Aspek perkembangan:

Moral

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Sosial Emosional

4

Aspek perkembangan:

Bahasa

5

Aspek perkembangan:

Bahasa

http://www.youtube.com/watch?v=TUymwsAu3KI
http://www.youtube.com/watch?v=mbB_5bEhXeU
http://www.youtube.com/watch?v=0a0K62pquf4
http://www.youtube.com/watch?v=oeZjVGQxDDc
http://www.youtube.com/watch?v=kmQcIkdN3ZU
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PAUD Selasa 11/5 Mengenal Anggota Tubuh (Bagian 2)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Kognitif (2) Sosial Emosional (3) Moral (4) Bahasa (5) Fisik 

Motorik

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Setelah Menonton: Setelah tayangan, ajak anak bermain tebak-tebakan untuk

mengetahui nama-nama anggota tubuh dan fungsinya.

6

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Fisik Motorik

Aspek perkembangan:

Kognitif

7 8 9

Aspek perkembangan:

Kognitif

http://www.youtube.com/watch?v=ws3_7vi5u20
http://www.youtube.com/watch?v=d9zVP4VIxU0
http://www.youtube.com/watch?v=djW0OGWIC1Q
http://www.youtube.com/watch?v=xtPHrYRIcjc
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PAUD Rabu 19/5 Liburanku (Bagian 1)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Kognitif (3) Sosial Emosional

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Sebelum Menonton: Pandulah anak selama tayangan, ajak anak bernyanyi dan

bergerak mengikuti irama dan lagu yang ditayangkan. Dampingi anak saat menyimak cerita dengan menyebut

tokoh dan perilakunya.

1 2 3

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

http://www.youtube.com/watch?v=Qihd0_EmP2I
http://www.youtube.com/watch?v=e_HYRh6qCDM
http://www.youtube.com/watch?v=nXQmrtCAtuQ
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PAUD Rabu 19/5 Liburanku (Bagian 2)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Kognitif (3) Sosial Emosional

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Setelah Menonton: Setelah tayangan, lakukan tanya jawab sederhana bersama

anak tentang rencana kegiatan liburan di rumah. Berikan motivasi pada anak untuk menyatakan pendapat dan

menyampaikan rencananya, atau berikan daftar kegiatan yang menyenangkan selama liburan yang dapat

dipilih anak.

4 5 6

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Sosial Emosional

http://www.youtube.com/watch?v=T0GvsB5uYYw
http://www.youtube.com/watch?v=5k2w-5sKAUk
http://www.youtube.com/watch?v=wdXul4a2Ks4
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PAUD Kamis 20/5 Buah Kesukaanku (Bagian 1)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Kognitif (3) Sosial Emosional

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Sebelum Menonton: Dampingi anak selama tayangan berlangsung. Ajak anak

bernyanyi lagu tentang buah dan menyimak cerita yang ditayangkan.

1 2 3

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

4 5

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Sosial Emosional

http://www.youtube.com/watch?v=qhrOXugxIW4
http://www.youtube.com/watch?v=EU728DYpowE
http://www.youtube.com/watch?v=lW0MUYn3ogg
http://www.youtube.com/watch?v=45T8-AuQIes
http://www.youtube.com/watch?v=UoFOajVDmeY
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PAUD Kamis 20/5 Buah Kesukaanku (Bagian 2)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Kognitif (3) Sosial Emosional

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Setelah Menonton: Setelah tayangan, lakukan kegiatan eksplorasi buah bersama

anak. Sediakan buah-buahan dan ajak anak berdiskusi tentang bentuk, warna, rasa, dan olahan buah. Simak

jawaban yang diberikan anak dan berikan motivasi pada anak agar selalu mengkonsumsi buah untuk

kesehatan.

6 7 8

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Kognitif

9

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Bahasa

http://www.youtube.com/watch?v=CB93r32yAYo
http://www.youtube.com/watch?v=9iWMFDRrrIs
http://www.youtube.com/watch?v=gxaJiZERiOA
http://www.youtube.com/watch?v=0u2DELo2ztQ
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PAUD Jumat 21/5 Mengenal Alat Transportasi (Bagian 1)

20

ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Kognitif (3) Moral

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Sebelum Menonton: Pandulah anak selama tayangan berlangsung. Ajak anak

bernyanyi sesuai lirik dalam tayangan, dan menyebut alat-alat transportasi yang ada dalam tayangan. Simak

cerita bersama anak dengan menyebut tokoh dan perilakunya.

1 2 3

Aspek perkembangan:

Moral

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

http://www.youtube.com/watch?v=Yq4yLLPorCM
http://www.youtube.com/watch?v=oQxieFpHrK4
http://www.youtube.com/watch?v=NEuKM2Cu2-c
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PAUD Jumat 21/5 Mengenal Alat Transportasi (Bagian 2)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Kognitif (3) Moral

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 
membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  berikut:

Bimbingan Orang Tua Setelah Menonton: Setelah tayangan, ajak anak bermain peran di rumah dengan

menggunakan peralatan yang ada di sekitar dengan berperan sebagai penumpang transportasi umum.

Berikan motivasi pada anak untuk menjaga ketertiban selama berada di transportasi umum.

4 5 6

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Kognitif

http://www.youtube.com/watch?v=SjFPLXjkH00
http://www.youtube.com/watch?v=t3XFfiSKZnE
http://www.youtube.com/watch?v=erWXn3GGL7A
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SD Kelas 1 | MODUL 

Klik di sini untuk mengunduh modul pembelajaran

https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/tingkat-sd-modul-belajar-literasi-numerisasi/


Sebelum tayangan: Kurang lebih 10 menit sebelum program ditayangkan, orang

tua mengajak anak duduk bersama dengan sikap rileks dan menjelaskan sekilas
tentang lamanya tayangan dan aktivitas yang akan dilakukan dengan anak saat
dan/atau sesudah menyaksikan tayangan tersebut. Anak juga menyiapkan alat tulis.

Kompetensi Literasi & Numerasi
Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi
anak dari melihat tayangan:

1. Pandulah anak memahami instruksi lisan dari tayangan program dengan cara meminta anak
mengulanginya. Orang tua juga perlu mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada anak tentang kata-
kata yang belum dipahami, lalu membantu menjelaskannya. Setelah anak mengerti, mintalah anak untuk
membuat kalimat dari kata-kata tersebut.

2. Khusus untuk instruksi/pertanyaan tertulis (dalam bentuk teks), mintalah anak membaca kembali
instruksi tersebut.

3. Bimbing anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan diskusi.
4. Perhatikan bagaimana susunan kalimat yang dibuat anak.
5. Bantu anak agar bisa menyampaikan gagasan dengan kalimat yang benar dan runut.
6. Orang tua diharapkan bisa mengarahkan anak agar bisa mengemukakan pendapatnya lewat diskusi.

Mintalah anak menyampaikan gagasannya secara lisan. Jika memungkinkan, direkam.
7. Untuk tugas tertulis, bantulah anak menuliskan baris demi baris tugasnya.
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Nara membantu Ibu memasak puding susu bersama-sama. Sambil
membuat puding, Ibu menjelaskan tentang hari istimewa dalam
keluarga, yaitu Hari Ulang Tahun, Hari Ibu, Hari Ayah, atau Hari
Anak Nasional. Sambil menunggu puding menjadi dingin, Nara dan
Ibu membaca cerita berjudul “Gelang untuk Bunda” dan menulis
kosakata baru yang ditemukan dalam cerita. Nara juga akan
mengajak teman-teman untuk menggambar berdasarkan dua
kosakata baru dan menggambar tematik tentang Hari Istimewa
dalam Keluarga. Setelah itu, Ibu juga mengajarkan Nara cara
membandingkan usia dengan menggunakan istilah lebih muda dan
lebih tua.

Sinopsis

Literasi
1. Mengenali hari istimewa yang dirayakan dalam keluarga.
2. Membaca interaktif cerita “Gelang Untuk Bunda”.
3. Menulis kosakata baru.
4. Menulis Tematik.
5. Membaca Lima Kata (BALIMA).

Numerasi
1. Menentukan tanggal pada kalender.
2. Membandingkan usia dengan menggunakan istilah lebih muda

dan lebih tua.
3. Ayo Mencoba.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terlihat ketika berdoa

sebelum belajar.
2. Kritis saat mengajukan pertanyaan.
3. Berkebhinekaan global.
4. Mandiri mengerjakan tugas yang diberikan.
5. Teliti saat memperkirakan penjumlahan tanpa menghitung.
6. Rasa syukur, terlihat ketika mengucapkan terima kasih kepada

orang tua yang telah mendampingi saat belajar.

Muatan dan Materi Pembelajaran 
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Nara kagum sekali kepada Ibu. Menurut Nara, Ibu adalah orang
yang paling hebat sedunia! Meskipun Ibu mengerjakan banyak
pekerjaan rumah, tetapi Ibu masih menyiapkan waktu untuk
menemani Nara belajar dan bermain. Ternyata ada lo, hari
istimewa yang dirayakan khusus untuk Ibu! Cari tahu pada
episode kali ini ya. Bersama Kak Gea, Nara juga akan menulis
beberapa kata di potongan kartu dan belajar BALIMA
menggunakan kartu tersebut. Selain itu, Nara juga belajar
menentukan jumlah hari dalam satu bulan pada kalender, serta
mengukur berbagai benda di rumah menggunakan satuan tidak
baku, yaitu “jengkal”.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Mengenal hal-hal yang dilakukan untuk menghormati dan menyayangi

Ibu.

2. Menjawab lisan pertanyaan-pertanyaan cerita “Gelang Untuk Bunda”.

3. Cerita sudah dibacakan pada pertemuan sebelumnya.

4. Membaca Lima Kata (BALIMA).

5. Menemukan kata yang memiliki dua sukukata dan menuliskannya.

Numerasi
1. Menentukan jumlah hari dalam satu bulan pada kalender.

2. Mengukur menggunakan satuan tidak baku: “jengkal”.

3. Ayo Mencoba.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME, terlihat ketika berdoa sebelum belajar.
2. Berkebhinekaan global.
3. Bernalar kritis, terlihat selalu mengajukan pertanyaan dan fokus

ketika menjawab pertanyaan.
4. Ketelitian, terlihat saat menentukan jumlah hari dalam satu bulan dan

mengukur dengan satuan jengkal.
5. Rasa syukur, terlihat saat mengucapkan terima kasih kepada orang

tua saat mendampingi belajar.
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Nara dan Kak Gea ingin memberikan hadiah untuk Ibu di Hari Ibu
nanti. Kalau kalian, apa saja yang biasa kalian lakukan saat Hari
Ibu? Saat memberikan hadiah untuk Ibu, Kak Gea mengingatkan
untuk menulis pesan mengapa kita memberikan hadiah tersebut.
Setelah membungkus kado, Nara dan Kak Gea membaca
interaktif cerita berjudul “Kado Spesial Ling”. Ada dua kosakata
baru yang Nara ketahui dari cerita itu, yaitu Lampion dan Kue.
Lebih lanjut, Kak Gea mengajak Nara bermain tebak-tebakan hari
menggunakan kalender. Setelah itu, Ibu juga mengajarkan
bagaimana cara membandingkan volume isi tiga buah botol
menggunakan gelas ukur. Saksikan pada episode kali ini ya!

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Mengenali apa yang biasanya dilakukan pada Hari Ibu.
2. Membaca interaktif “Kado Spesial Ling”.
3. Menjawab lisan pertanyaan-pertanyaan dari kisah “Kado Spesial

Ling”.
4. Menulis kosakata baru.
5. Memilih kata-kata yang memiliki bunyi akhir sama dengan kata

“Ibu”.

Numerasi
1. Menentukan hari dan tanggal pada kalender.
2. Menentukan jumlah jus menggunakan satuan ukur botol.
3. Ayo Mencoba.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME, terlihat ketika berdoa sebelum

belajar.
2. Berkebhinekaan global.
3. Bernalar kritis saat mengajukan pertanyaan.
4. Mandiri mengerjakan tugas yang diberikan.
5. Teliti saat memperkirakan penjumlahan tanpa menghitung.
6. Dapat menerapkan sikap peduli pada sesama.
7. Rasa syukur, terlihat ketika mengucapkan terima kasih kepada

orangtua yang telah mendampingi saat belajar.
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Nara, Kak Gea dan Ibu sedang menyiapkan pesta kejutan untuk
Ayah yang hari ini berulang tahun. Mereka menyanyikan lagu
“Selamat Ulang Tahun” dan menyiapkan kado untuk Ayah. Apakah
kalian juga suka memberikan kado saat Ayah atau Ibu berulang
tahun? Ibu lalu bermain bersama Nara, menggerakkan tangan dan
membentuknya menjadi bayangan binatang di dinding. Kegiatan itu
mengingatkan Nara pada tokoh Gio yang bermain bersama ayah
ibunya dalam cerita “Selamat Hari Anak Nasional”. Nara lalu heran
ketika Kak Gea mengganti kalender. Ternyata, karena hari sudah
berganti ke bulan yang baru. Nara jadi belajar cara menentukan hari,
tanggal dan bulan pada kalender, serta mengenal bilangan pecahan
dari kegiatan membaca resep minuman.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Hal-hal yang dilakukan saat keluarga berulang tahun.

2. Menceritakan kembali isi cerita “Kado Spesial Ling”. Cerita 

sudah dibacakan pada pertemuan sebelumnya.

3. Menulis Tematik.

4. Membaca Lima Kata (BALIMA).

5. Membaca Terbimbing cerita “Selamat Hari Anak Nasional”.

Numerasi
1. Menentukan hari, tanggal dan bulan pada kalender.

2. Mengenal bilangan pecahan.

3. Ayo Berlatih. 

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME, terlihat ketika berdoa sebelum 

belajar.
2. Bernalar kritis, terlihat selalu mengajukan pertanyaan dan fokus 

saat menjawab pertanyaan.
3. Ketelitian, terlihat saat menentukan hari, tanggal dan bulan 

pada kalender. 
4. Rasa syukur, terlihat saat mengucapkan terima kasih kepada 

orang tua saat mendampingi belajar.
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Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Mengenal Hari Anak Nasional.
2. Membaca Mandiri.
3. Menulis Tematik.
4. Menemukan kata yang memiliki 3 sukukata.
5. Proyek Akhir Minggu (Membuat kartu ucapan untuk anggota

keluarga yang merayakan hari istimewa).

Numerasi
1. Menentukan hari, tanggal dan bulan pada kalender.
2. Menjumlahkan banyak bilangan.
3. Ayo Mencoba.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME, terlihat ketika berdoa sebelum

belajar.
2. Berkebhinekaan global.
3. Bernalar kritis saat mengajukan pertanyaan.
4. Mandiri mengerjakan tugas yang diberikan.
5. Teliti saat memperkirakan penjumlahan tanpa menghitung.
6. Dapat menerapkan sikap peduli pada sesama.
7. Rasa syukur, terlihat ketika mengucapkan terima kasih kepada

orang tua yang telah mendampingi saat belajar.

Hari ini adalah Hari Anak Nasional. Pada Hari Anak, Nara biasanya
memainkan berbagai macam permainan seru seperti Cak Bur,
Cenge-cenge, atau Lempar Bambu. Wah, bagaimana cara
memainkannya? Namun Ayah menjelaskan, bermain bersama
keluarga tidak harus menunggu hari tertentu. Menurut Ayah, Hari
Anak Nasional diperingati agar setiap orang peduli ada
perlindungan anak. Nara dan Kak Gea kemudian belajar
menentukan hari tanpa melihat ke kalender. Misalnya, jika Hauna
berulang tahun 10 hari lagi dan hari ini hari Sabtu, hari apakah ulang
tahun Hauna? Untuk Proyek Akhir Minggu, Nara membuat kartu
ucapan untuk anggota keluarga yang merayakan hari istimewa.
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SD Kelas 2 | MODUL 

Klik di sini untuk mengunduh modul pembelajaran

https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/tingkat-sd-modul-belajar-literasi-numerisasi/


Sebelum tayangan: Kurang lebih 10 menit sebelum program ditayangkan, orang

tua mengajak anak duduk bersama dengan sikap rileks dan menjelaskan sekilas
tentang lamanya tayangan dan aktivitas yang akan dilakukan dengan anak saat
dan/atau sesudah menyaksikan tayangan tersebut. Anak juga menyiapkan alat tulis.

Kompetensi Literasi & Numerasi
Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi
anak dari melihat tayangan:

1. Pandulah anak memahami instruksi lisan dari tayangan program dengan cara meminta anak
mengulanginya. Orang tua juga perlu mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada anak tentang kata-
kata yang belum dipahami, lalu membantu menjelaskannya. Setelah anak mengerti, mintalah anak untuk
membuat kalimat dari kata-kata tersebut.

2. Khusus untuk instruksi/pertanyaan tertulis (dalam bentuk teks), mintalah anak membaca kembali
instruksi tersebut.

3. Bimbing anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan diskusi.
4. Perhatikan bagaimana susunan kalimat yang dibuat anak.
5. Bantu anak agar bisa menyampaikan gagasan dengan kalimat yang benar dan runut.
6. Orang tua diharapkan bisa mengarahkan anak agar bisa mengemukakan pendapatnya lewat diskusi.

Mintalah anak menyampaikan gagasannya secara lisan. Jika memungkinkan, direkam.
7. Untuk tugas tertulis, bantulah anak menuliskan baris demi baris tugasnya.
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Bunda bercerita pada Saras tentang hari ulang tahun anggota
keluarga mereka. Lalu Saras membacakan cerita berjudul “Gelang
Untuk Bunda”, dan membahas mengapa merayakan hari ulang
tahun para anggota keluarga termasuk hari istimewa. Bunda akan
mengenalkan kosakata baru: “Gelang, Hadiah, Lega, Istimewa”
dari lembar cerita, dilanjutkan dengan BALIMA: “Masih, Karena,
Anak, Lain, Bermain”. Mereka juga belajar memperhatikan alat
ukur, satuan, dan apa yang diukur. Setelah itu Saras berlatih
menentukan selisih usia para anggota keluarga, dan
membandingkan berat beberapa buah yang ditimbang. Sebelum
program berakhir Tita menjelaskan tentang Proyek Akhir Minggu,
yaitu membuat kartu ucapan untuk anggota keluarga.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.
2. Siswa mengenali hari istimewa yang dirayakan dalam

keluarga.
3. Siswa mampu membaca interaktif.
4. Siswa mampu memahami kosakata baru.
5. Siswa mampu membaca lima kata.
6. Siswa mampu membaca terbimbing, dan

menceritakan kembali isi cerita.
7. Siswa mampu mengingat kembali konsep-konsep

pengukuran satuan dan cara mengukur yang benar.
8. Siswa mampu mengukur panjang, berat, dan volume.

Penguatan Karakter
Beriman, bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak
mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong-royong, kreatif,
dan berkebhinekaan global.
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Ara dan Ayah membicarakan perayaan ulang tahun Ara dari tahun ke

tahun. Melalui cerita berjudul “Kado Spesial Ling”, Ayah menjelaskan

mengapa hari ulang tahun termasuk hari istimewa. Kemudian Ayah

mengenalkan kosakata baru “Mengundang, Spesial, Lampion, Ulang

Tahun” dari lembar cerita tersebut. Pada Konsep Matematika, Ara

belajar mengukur panjang daun, panjang akar dan panjang batang.

Bagaimana jika menghitung berat wortel, juga berat pisang yang

terdiri atas daging dan kulitnya? Untuk mengeksplorasi tema,

mereka membandingkan panjang pulpen dan pensil, dan menghitung

selisih usia Ayah dan Ibu. Pada Proyek Akhir Minggu, Tita

menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk membuat kartu ucapan.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.
2. Siswa mengenali hal-hal yang dilakukan untuk menghormati

dan menyayangi Ibu.
3. Siswa mampu membaca interaktif.
4. Siswa mampu membaca lima kata.
5. Siswa mampu membaca terbimbing.
6. Siswa mampu membuat kalimat dari kata yang sudah

disediakan.
7. Siswa mampu menerapkan penjumlahan dan pengurangan

dalam pengukuran.
8. Siswa mampu menggunakan model batang untuk

menyelesaikan soal-soal cerita satu-langkah dan cerita dua-
langkah yang berkaitan dengan hasil pengukuran.

Penguatan Karakter
Beriman, bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, bergotong-royong, kreatif, dan
berkebhinekaan global.
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Saras bertanya apa yang dimaksud Hari Ibu, dan mengapa menjadi

hari istimewa yang perlu dirayakan. Melalui cerita berjudul “Hari

Istimewa Ibu”, Kak Dida menerangkan kegiatan yang bisa dilakukan

untuk merayakan Hari Ibu. Kemudian Kak Dida mengenalkan

kosakata baru “Merayakan, Ibu, Kado, Selamat, Hari Ibu” dengan

membuat kalimat dari kelima kata tersebut. Selanjutnya mereka

mempelajari konsep perkalian (penjumlahan berulang) dengan

menggunakan panjang dari sebuah ubin, dan menghitung jumlah

volume dari 5 gelas air, serta menjumlahkan usia ayah, kakak dan

adik. Setelah itu, Tita mengingatkan untuk membuat pesan dalam

kartu ucapan yang menjadi Proyek Akhir Minggu.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.
2. Siswa mengenali apa yang biasanya dilakukan pada Hari Ibu.
3. Siswa mampu membaca interaktif.
4. Siswa mampu memahami kosakata baru.
5. Siswa mampu membaca lima kata.
6. Siswa mampu membaca terbimbing.
7. Siswa mampu menulis cerita dengan kalimat sendiri sesuai

dengan gambar yang disediakan.
8. Siswa mampu menerapkan perkalian dalam pengukuran.
9. Siswa mampu menggunakan model batang untuk

menyelesaikan soal-soal cerita satu-langkah dan cerita dua-
langkah yang berkaitan dengan hasil pengukuran.

Penguatan Karakter
Beriman, bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, bergotong-royong, kreatif, dan
berkebhinekaan global.
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Ara dan Mbak Lola membicarakan tentang Hari Ayah Nasional.
Pada hari tersebut Ara bisa berterima kasih pada Ayah atas segala
yang pernah diajarkan padanya. Ara pun mengajak penonton untuk
menyimak sebuah puisi sederhana tentang Ayah yang dibacakan
Mbak Lola. Pada Konsep Matematika, mereka mempelajari konsep
pecahan ½ dengan cara membagi isi tepung ke dalam 2 wadah,
pecahan ¼ dengan cara membagikan isi gula ke dalam 4 wadah,
pecahan ⅕ dengan cara membagikan 1 liter santan ke dalam 5
wadah, serta pecahan ⅙ dengan cara membagikan gula merah
dengan menjadi 6 bagian. Proyek Akhir Minggu sampai pada
penentuan judul, persiapan bahan, dan penentuan isi pesan.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.
2. Siswa mampu mengenali hal-hal yang dilakukan saat

anggota keluarga berulang tahun.
3. Siswa mampu membaca interaktif.
4. Siswa mampu membaca lima kata.
5. Siswa mampu menjawab lembar kerja menulis untuk

kegiatan membaca interaktif.
6. Siswa mampu membaca terbimbing, dan menceritakan

kembali isi cerita.

7. Siswa mampu menerapkan pecahan ½, ⅓, ¼, ⅕, dan ⅙
dalam pengukuran.

Penguatan Karakter
Beriman, bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, bergotong-royong, kreatif, dan
berkebhinekaan global.



SD Kelas 2 Jumat 21/5 Episode 92: Hari Semua Anak Indonesia

37

Tio, Ayah, dan Ibu membahas Hari Anak Nasional dengan
membaca cerita berjudul “Hari Anak Nasional”. Ibu dan Ayah
membicarakan isi cerita melalui beberapa gambar ilustrasi yang
ada dalam bacaan. Kemudian mereka berlatih membuat kalimat
dari kosakata baru: “Perayaan, Istimewa, Hadiah, Kejutan, Hari
Anak”. Pada Intuisi Bilangan, Tio mempelajari apakah Hari Anak
Nasional (23 Juli) kurang dari 40 hari atau lebih jika dihitung dari
hari ini. Sedangkan Konsep Matematika akan menjelaskan bahan-
bahan untuk membuat kue bolu untuk 1 loyang, dan menentukan
bahan-bahan untuk 2 loyang kue bolu (penjumlahan pecahan).
Setelah itu Tita memberi tips-tips untuk menghias dan mewarnai
kartu ucapan agar lebih menarik .

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.
2. Siswa mengenali Hari Anak Nasional.
3. Siswa mampu membaca mandiri.
4. Siswa mampu membaca lima kata.
5. Siswa mampu membaca terbimbing, dan menjawab

lembar kerja menulis untuk kegiatan membaca
terbimbing.

6. Siswa mampu membuat kalimat dari kata yang sudah
disediakan.

7. Siswa mampu menerapkan gabungan pecahan berbeda
dengan satuan pengukuran yang berbeda dalam konteks
pembuatan kue/makanan.

Penguatan Karakter
Beriman, bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, bergotong-royong, kreatif, dan
berkebhinekaan global.
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SD Kelas 3 | MODUL 

Klik di sini untuk mengunduh modul pembelajaran

https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/tingkat-sd-modul-belajar-literasi-numerisasi/


Sebelum tayangan: Kurang lebih 10 menit sebelum program ditayangkan, orang

tua mengajak anak duduk bersama dengan sikap rileks dan menjelaskan sekilas
tentang lamanya tayangan dan aktivitas yang akan dilakukan dengan anak saat
dan/atau sesudah menyaksikan tayangan tersebut. Anak juga menyiapkan alat tulis.

Kompetensi Literasi & Numerasi
Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi
anak dari melihat tayangan:

1. Pandulah anak memahami instruksi lisan dari tayangan program dengan cara meminta anak
mengulanginya. Orang tua juga perlu mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada anak tentang kata-
kata yang belum dipahami, lalu membantu menjelaskannya. Setelah anak mengerti, mintalah anak untuk
membuat kalimat dari kata-kata tersebut.

2. Khusus untuk instruksi/pertanyaan tertulis (dalam bentuk teks), mintalah anak membaca kembali
instruksi tersebut.

3. Bimbing anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan diskusi.
4. Perhatikan bagaimana susunan kalimat yang dibuat anak.
5. Bantu anak agar bisa menyampaikan gagasan dengan kalimat yang benar dan runut.
6. Orang tua diharapkan bisa mengarahkan anak agar bisa mengemukakan pendapatnya lewat diskusi.

Mintalah anak menyampaikan gagasannya secara lisan. Jika memungkinkan, direkam.
7. Untuk tugas tertulis, bantulah anak menuliskan baris demi baris tugasnya.
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SD Kelas 3 Senin 10/5 Episode 88: Hari Istimewa
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Dodi heran melihat Shinta sibuk menggambar. Apalagi, Shinta
ingin menghadiahkan gambar itu untuk Bunda dalam rangka
memperingati Hari Ibu. Dodi baru tahu, Hari Ibu, Hari Ulang
Tahun atau Hari Anak Nasional, juga termasuk hari istimewa
dalam keluarga. Agar Shinta dan Dodi lebih paham, Kak Rara
membacakan cerita berjudul “Gelang untuk Bunda”. Pada
segmen Es Tung Tung (Berestimasi dan Berhitung), Dodi
melontarkan pertanyaan: berapa minggu lagi kalian akan
merayakan ulang tahun, dan bagaimana cara mengetahuinya?
Kak Rara melanjutkan dengan konsep-konsep pengukuran, dari
menghitung berat, menghitung volume, mengukur tinggi badan,
hingga menghitung usia. Kalian mau ikut menghitung?

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Menyimak cerita “Gelang untuk Bunda”.
2. Menemukan kosakata baru dan memahami artinya.
3. Mengisi kalimat rumpang dengan kosakata baru 

yang tepat.
4. Membaca lima kata dengan lancar.

Numerasi
Mengingat kembali konsep-konsep pengukuran, satuan 
dan cara mengukur panjang, berat dan volume yang 
benar.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME.

2. Bernalar kritis.

3. Berakhlak mulia.



SD Kelas 3 Selasa 11/5 Episode 89: Hadiah untuk Bunda
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Dodi dan Shinta menyerahkan hadiah cokelat dan gambar yang
dibuat Shinta pada hari sebelumnya untuk Bunda. Melihat Bunda
terharu, Kak Rara menjelaskan tujuan peringatan Hari Ibu pada Dodi
dan Shinta. Kak Rara punya bacaan khusus untuk menerangkannya,
yaitu cerita berjudul "Kejutan untuk Ibu". Setelah itu. Kak Rara
mengajak Dodi berlatih mengerjakan soal-soal yang menerapkan
penjumlahan dan pengurangan dalam pengukuran. Jika panjang
kepala ikan gurame 6 cm, panjang tubuhnya 18 cm, dan panjang
ekornya 6 cm, berapa panjang gurame dari kepala hingga ekor? Kak
Rara juga menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal-
soal cerita satu-langkah dan cerita dua-langkah yang berkaitan
dengan hasil pengukuran.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Menyimak cerita “Kejutan untuk Ibu”.
2. Menjawab pertanyaan dari cerita.
3. Membaca lima kata.

Numerasi
Menerapkan penjumlahan dan pengurangan dalam
pengukuran dengan menggunakan model batang untuk
menyelesaikan soal-soal cerita satu-langkah dan cerita
dua-langkah yang berkaitan dengan hasil pengukuran.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME.

2. Bernalar kritis.

3. Berakhlak mulia.



SD Kelas 3 Rabu 19/5 Episode 90: Perayaan Hari Kelahiran
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Kak Rara, Shinta dan Dodi membahas tentang Hari Ulang Tahun.
Shinta ingat dulu Dodi pernah mengecat sepeda Shinta jadi warna-
warni untuk hadiah ulang tahunnya. Kak Rara lalu membacakan
cerita berjudul “Kado Spesial Ling”, dan melakukan tanya-jawab
seputar cerita tersebut. Setelah itu Kak Rara melatih intuisi bilangan
mereka: jika bulan Juli berakhir hari Sabtu, hari apakah bulan
Agustus dimulai? Betulkah 26 Agustus jatuh pada hari Rabu? Mereka
juga belajar menghitung panjang 6 ubin dengan panjang sisi 20 cm,
menghitung usia kakak dan ayah yang merupakan kelipatan dari
umur adik, serta menghitung jumlah botol yang dibutuhkan untuk 6
liter air kelapa jika diketahui 2 liter air kelapa membutuhkan 3 botol.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Menyimak cerita “Kado Spesial Ling”.

2. Menjawab pertanyaan berdasarkan cerita dengan 

tepat.

3. Menemukan kosakata baru dari cerita dan membuat 

kalimat.

4. Membaca lima kata.

Numerasi
Menerapkan perkalian dan pembagian dalam pengukuran.

Penguatan Karakter
1. Bernalar kritis.

2. Bertakwa kepada Tuhan YME.

3. Mandiri.

4. Kreatif.



SD Kelas 3 Kamis 20/5 Episode 91: Kue Untuk Keluarga
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Shinta, Dodi dan Kak Rara melihat Bunda baru saja pulang dengan
membawa banyak belanjaan bahan makanan. Ternyata Bunda ingin
membuat kue untuk mereka. Sambil menunggu saatnya memasak,
Kak Rara membacakan cerita berjudul “Kejutan Istimewa”. Kisah
ini mengangkat tema Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23
Juli. Mengapa harus ada peringatan hari anak seperti itu? Saat
menyiapkan bahan-bahan untuk memasak kue, Kak Rara

mengajarkan Shinta dan Dodi penerapan pecahan ½, ⅓, ¼, ¹⁄₅, ¹⁄₆,
⅛, dan ¹⁄₁₀ untuk membuat takaran resep. Setelah selesai, mereka
mengajak teman-teman di rumah untuk mencicil Proyek Akhir
Minggu, yaitu menuliskan ucapan selamat pada kartu ucapan.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Menyimak cerita “Kejutan istimewa”.
2. Menjawab cerita berdasarkan pertanyaan.
3. Membaca lima kata.

Numerasi
Menerapkan pecahan ½, ⅓, ¼, ¹⁄₅, ¹⁄₆, ⅛, dan ¹⁄₁₀ dalam
pengukuran.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME.

2. Berakhlak mulia.

3. Bernalar kritis.



SD Kelas 3 Jumat 21/5 Episode 92: Harta yang Paling Berharga adalah Keluarga
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Teman-teman, tahukah kalian tentang Hari Ayah dan Hari
Keluarga Nasional? Adanya peringatan hari-hari istimewa
seputar keluarga ini menandakan bahwa kita harus lebih
memperhatikan keluarga. Kak Rara lalu mengajak mereka
menulis kalimat dari gambar-gambar pada bacaan "Kejutan
Istimewa" yang sudah dibaca sehari sebelumnya. Pada segmen Es
Tung Tung, Kak Rara bertanya: apakah hari ulang tahunmu masih
100 hari lagi jika dihitung dari hari ini? Kak Rata juga menjelaskan
cara menerapkan gabungan pecahan berbeda dengan satuan
pengukuran yang berbeda dalam konteks pembuatan kue atau
makanan. Pada Proyek Akhir Minggu, Dodi dan Shinta
menyelesaikan kartu ucapan dan membuat laporan.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Membuat kalimat berdasarkan gambar.
2. Membaca dan menuliskan lima kata.
3. Membuat laporan proyek. 

Numerasi
Menerapkan gabungan pecahan berbeda dengan satuan
pengukuran yang berbeda dalam konteks pembuatan
kue/makanan.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME.

2. Bernalar kritis.

3. Kreatif.
4. Berakhlak mulia.



SD Kelas 4
dan sederajat

(Senin s.d. Jumat, 10.00 - 10.30)
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TEMA IX: SISTEM TATA SURYA
SUBTEMA 3: BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA
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SD Kelas 4 | MODUL 

Klik di sini untuk mengunduh modul pembelajaran

https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/tingkat-sd-modul-belajar-literasi-numerisasi/


Sebelum tayangan: Kurang lebih 10 menit sebelum program ditayangkan, orang

tua mengajak anak duduk bersama dengan sikap rileks dan menjelaskan sekilas
tentang lamanya tayangan dan aktivitas yang akan dilakukan dengan anak saat
dan/atau sesudah menyaksikan tayangan tersebut. Anak juga menyiapkan alat tulis.

Kompetensi Literasi & Numerasi
Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi
anak dari melihat tayangan:

1. Pandulah anak memahami instruksi lisan dari tayangan program dengan cara meminta anak
mengulanginya. Orang tua juga perlu mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada anak tentang kata-
kata yang belum dipahami, lalu membantu menjelaskannya. Setelah anak mengerti, mintalah anak untuk
membuat kalimat dari kata-kata tersebut.

2. Khusus untuk instruksi/pertanyaan tertulis (dalam bentuk teks), mintalah anak membaca kembali
instruksi tersebut.

3. Bimbing anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan diskusi.
4. Perhatikan bagaimana susunan kalimat yang dibuat anak.
5. Bantu anak agar bisa menyampaikan gagasan dengan kalimat yang benar dan runut.
6. Orang tua diharapkan bisa mengarahkan anak agar bisa mengemukakan pendapatnya lewat diskusi.

Mintalah anak menyampaikan gagasannya secara lisan. Jika memungkinkan, direkam.
7. Untuk tugas tertulis, bantulah anak menuliskan baris demi baris tugasnya.

48

SD Kelas 4 | Panduan 
untuk Orang Tua



SD Kelas 4 Senin 10/5 Episode 88: Benda Langit

49

Sita sedang memperhatikan langit yang begitu indah sampai ia

terpesona. Apa yang membuat langit tampak seperti itu? Kak

Dara pun mengajak Sita untuk membaca cerita “Ada Apa Di

Langit?” dan mengajak kalian menulis dan menggambar benda-

benda menarik yang ada di langit. Caranya dengan membuat

dua tabel, yang satu tentang “Benda Langit pada Siang dan Sore

Hari”, dan tabel satunya tentang “Benda Langit pada Malam

Hari”. Pada Intuisi Bilangan, Kak Dara mengajak Sita

mengerjakan latihan tentang perbedaan tinggi roket pelambung

yang memberi daya dorong bagi peluncuran.

Sinopsis

Literasi
1. Bacaan “Ada Apa di Langit?”.

2. Macam-macam benda langit.

3. Kosakata baru.

Numerasi
1. Perbedaan tinggi roket.

2. Konsep diagram batang.

3. Latihan soal diagram batang.

Penguatan Karakter
1. Bernalar kritis.
2. Kreatif.
3. Mandiri.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 4 Selasa 11/5 Episode 89: Ada Apa di Langit?
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Sita ingin mengajak kalian ikut bertualang bersama Lala, Mumu,

dan Dito untuk melihat galaksi pada malam hari dalam bacaan

berjudul “Ada Apa Di langit?”. Dalam kisah itu mereka sedang

menanti hujan meteor, dan mengamati planet menggunakan

teleskop. Sita jadi ingin melihat bintang-bintang dan planet, dan

Kak Dara bilang mereka bisa melihatnya di Observatorium atau

Planetarium! Selanjutnya Kak Rara mengajak kalian belajar

membuat diagram batang horisontal atau mendatar berdasarkan

data kawah-kawah besar yang muncul akibat jatuhnya Meteorit-

meteorit ke bumi. Ledakan akibat Meteorit itu yang

menyebabkan punahnya dinosaurus!

Sinopsis

Literasi
1. Teks bacaan: “Ada Apa di Langit?”.

2. Struktur kalimat lengkap.

Numerasi
1. Perbedaan tinggi roket.

2. Dinosaurus, meteor jatuh, dan diagram batang.

3. Konsep pembuatan diagram batang.

Penguatan Karakter
1. Bernalar Kritis. 

2. Kreatif.

3. Mandiri.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 4 Rabu 19/5 Episode 90: Planet dan Satelitnya
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Sita sedang melamun memandangi bulan. Ternyata malam ini
sedang ada Bulan Sabit. Bagaimana dengan daerah kalian,
apakah Bulan berbentuk penuh atau separuh? Sinarnya jelas
atau tertutup awan? Menanggapi rasa penasaran Sita, Kak Dara
menceritakan tentang “Perjalanan Benda Luar Angkasa”, diawali
oleh Asteroid, Komet, Meteoroid, dan Meteor. Mengapa
Asteroid tidak terlihat dari Bumi? Apa beda Meteor dan
Meteoroid? Sita juga belajar menulis kalimat lengkap yang
terdiri atas Subjek dan Predikat berdasarkan bacaan tersebut.
Terakhir, Kak Dara memberitahu cara membuat diagram batang
dari data Komet yang disajikan dalam tabel.

Sinopsis

Literasi
1. Bacaan: “Perjalanan Benda Luar Angkasa”.
2. Perbedaan benda luar angkasa.
3. Melengkapi kalimat dengan subjek atau 

predikat.

Numerasi
1. Perbedaan tinggi roket.
2. Konsep diagram batang pada komet.
3. Latihan diagram batang.

Penguatan Karakter
1. Bernalar kritis.

2. Kreatif.

3. Mandiri.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 4 Kamis 20/5 Episode 91: Astronom Indonesia dan Nama Asteroid
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Kak Dara melanjutkan materi belajar pada hari sebelumnya, yaitu
tentang Asteroid. Tahukah teman-teman, ada empat astronom
Indonesia yang namanya diabadikan sebagai nama Asteroid, lo!
Coba ikuti cerita “Nama Tokoh Indonesia Sebagai Nama Asteroid”
yang dibacakan Kak Dara. Dari bacaan ini kalian juga akan
mengenal Asteroid Trojan yang menggunakan nama para
astronom tadi. Setelah itu, Kak Dara menjelaskan hubungan
antara konsep matematika dengan Matahari, yaitu konsep
lingkaran. Kak Dara lalu menunjukkan diagram batang untuk
melihat perbedaan diameter Matahari dan Bintang Sirius.

Sinopsis

Literasi
1. Teks bacaan: “Nama Tokoh Indonesia sebagai 

Nama Asteroid”.
2. Kosakata baruku.

Numerasi
1. Perbedaan tinggi roket.
2. Benda langit dan bentuk matematikanya.
3. Data roket dalam diagram batang.

Penguatan Karakter
1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dan berakhlak mulia.

2. Bernalar kritis.

3. Mandiri.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 4 Jumat 21/5 Episode 92: Penjelajahan Antariksa
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Kak Dara merasa kegerahan, padahal masih pagi. Ternyata, cuaca
di luar mendung. Bukankah mendung pertanda akan hujan,
mengapa udara malah panas? Kak Dara lalu mengajak Sita
mendengarkan cerita berjudul “Penjelajahan Tiwi dan Boni” yang
mengisahkan pengalaman mereka mencari planet. Kak Dara juga
mendampingi Sita berlatih konsep diagram batang vertikal dan
horizontal dengan menggunakan data Meteor Perseids. Selain itu,
Kak Dara mengajak Sita mencatat langkah-langkah pengerjaan
proyek mingguan, yaitu membuat percobaan Pesawat Luar
Angkasa. Sita mengerjakannya penuh semangat, karena
menambah referensinya dalam membuat pesawat luar angkasa.

Sinopsis

Literasi
1. Langkah-langkah proyek mingguan, membuat 

Pesawat Luar Angkasa.
2. Bacaan cerita “Penjelajahan Tiwi dan Boni”.
3. Proyek membuat Pesawat Luar Aangkasa.

Numerasi
1. Perbandingan tinggi roket.
2. Diagram Batang Vertikal (tegak).
3. Diagram Batang Horizontal (mendatar).

Penguatan Karakter
1. Bernalar kritis.

2. Kreatif.

3. Mandiri.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 5
dan sederajat

(Senin s.d. Jumat, 10.30 - 11.00)
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TEMA IX: SISTEM TATA SURYA

SUBTEMA 3: BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA
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SD Kelas 5 | MODUL 

Klik di sini untuk mengunduh modul pembelajaran

https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/tingkat-sd-modul-belajar-literasi-numerisasi/


Sebelum tayangan: Kurang lebih 10 menit sebelum program ditayangkan, orang

tua mengajak anak duduk bersama dengan sikap rileks dan menjelaskan sekilas
tentang lamanya tayangan dan aktivitas yang akan dilakukan dengan anak saat
dan/atau sesudah menyaksikan tayangan tersebut. Anak juga menyiapkan alat tulis.

Kompetensi Literasi & Numerasi
Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi
anak dari melihat tayangan:

1. Pandulah anak memahami instruksi lisan dari tayangan program dengan cara meminta anak
mengulanginya. Orang tua juga perlu mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada anak tentang kata-
kata yang belum dipahami, lalu membantu menjelaskannya. Setelah anak mengerti, mintalah anak untuk
membuat kalimat dari kata-kata tersebut.

2. Khusus untuk instruksi/pertanyaan tertulis (dalam bentuk teks), mintalah anak membaca kembali
instruksi tersebut.

3. Bimbing anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan diskusi.
4. Perhatikan bagaimana susunan kalimat yang dibuat anak.
5. Bantu anak agar bisa menyampaikan gagasan dengan kalimat yang benar dan runut.
6. Orang tua diharapkan bisa mengarahkan anak agar bisa mengemukakan pendapatnya lewat diskusi.

Mintalah anak menyampaikan gagasannya secara lisan. Jika memungkinkan, direkam.
7. Untuk tugas tertulis, bantulah anak menuliskan baris demi baris tugasnya.
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SD Kelas 5 Senin 10/5 Episode 88: Ayo, Amati Langitmu!
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Literasi
1. Membaca teks “Langit Kang Orion 1”.

2. Menuliskan benda-benda langit pada diagram.

3. Kata baruku: Teleskop, Planet, Meteoroid, Meteor, 

Komet, Asteroid.

4. Memilih kata acak.

Numerasi
1. Memperkirakan jumlah bintang pada peta langit.

2. Membaca teks “Hantaman Asteroid dan Punahnya 

Dinosaurus”.

3. Menyelesaikan soal terkait tabel.

Penguatan Karakter
1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berahlak mulia.
3. Mandiri.
4. Bernalar kritis.
5. Kreatif.

Sebelum memulai pelajaran, Kak Kinan mengajak teman-teman

membaca “Langit Kang Orion 1”. Kang Arion dalam bacaan ini

menjelaskan apa beda Meteoroid, Meteor, dan Meteorit.

Kemudian hadir Profesor Kata yang menjelaskan makna kosakata

baru lainnya: Teleskop, Planet, Komet, dan Asteroid. Nah, coba

sekarang kamu gambarkan benda-benda langit yang kamu ketahui!

Pada segmen Ayo Menebak, Kak Kinan mengajak kamu mencoba

menghitung banyaknya bintang di langit. Bagaimana caranya?

Selain itu, ada proyek kreatif yang dimulai dengan mencari

informasi tentang model roket.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 



Literasi
1. Membaca teks “Langit Kang Orion 2”.

2. Fungsi kata pada kalimat lengkap.

3. Kata baruku: Teleskop, Planet, Meteoroid, Meteor, 

Komet, Asteroid.

4. Memilih kata acak.

Numerasi 
1. Memperkirakan jumlah bintang pada peta langit.

2. Membaca teks “Bintang Jatuh”.

3. Menyelesaikan soal terkait data Meteor.

Penguatan Karakter
1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Berakhlak mulia.

3. Mandiri.

4. Bernalar kritis.

5. Kreatif. 58

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Kak Kinan mengawali hari dengan melanjutkan bacaan “Langit

Kang Orion 2”, di mana Kang Arion menceritakan pengalamannya

meneropong bintang di Observatorium Boscha. Kak Kinan

bertanya, mana benda langit yang paling kalian suka? Kemudian,

ia melanjutkan dengan materi kalimat berstruktur Subjek –

Predikat – Objek (SPO). Oya, apakah kalian tahu banyaknya

hujan Meteor dalam satu jam? Mari simak datanya melalui

diagram batang karena lebih mudah dipahami daripada tabel.

Jangan lupa, masih ada proyek kreatif yang akan mengulas

bahan-bahan untuk membuat model roket.

SD Kelas 5 Selasa 11/5 Episode 89: Teleskop dan Bintang-bintang



SD Kelas 5 Rabu 19/5 Episode 90: Ayo Mengenal Karakteristik Benda Langit

Asteroid adalah benda langit berukuran paling besar. Jutaan
tahun lalu, sebuah Asteroid pernah menghantam bumi dan
menyebabkan punahnya dinosaurus. Luar biasa, ya. Materi ini
juga sudah dibahas pada hari sebelumnya. Kak Kinan meminta
kalian menuliskan perbedaan Asteroid, Meteoroid, Meteor, dan
Meteorit. Selain memperkirakan jumlah bintang pada peta langit
berbentuk kotak, Kak Kinan juga meminta kalian berlatih
mengubah data kecepatan Asteroid 2002-NN4 berdasarkan
tabel data dalam bentuk grafik. Pada proyek kreatif minggu ini,
simak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roket.

59

Sinopsis

Literasi
1. Membaca teks visual.

2. Melengkapi kalimat rumpang.

Numerasi
1. Memperkirakan jumlah bintang pada peta langit.

2. Membaca teks “Misteri Oumuamua”.

3. Melengkapi diagram garis. 

Penguatan Karakter
1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha 

Esa.

2. Berakhlak mulia.

3. Mandiri.

4. Bernalar kritis.

5. Kreatif.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 5 Kamis 20/5 Episode 91: Asteroid dan Komet
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Sinopsis

Literasi
1. Mengenal benda langit Asteroid lewat kisah “Premana 

W. Premadi, Astronom Perempuan”.

2. Melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata baru.

Numerasi
1. Memperkirakan jumlah bintang pada peta langit.

2. Mengenal Komet Halley.

3. Mengingat kembali materi diagram batang; membuat 

dan membaca diagram batang.

Penguatan Karakter
1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Berakhlak mulia.

3. Mandiri.

4. Bernalar kritis.

5. Kreatif.

Muatan dan Materi Pembelajaran 

Dimas panik setelah membaca berita ada Asteroid yang akan
menabrak Bumi. Kak Kinan menjelaskan, Asteroid 2001 F032
bukan menabrak melainkan mendekat ke atmoster Bumi.
Namanya unik, ya? Ternyata Asteroid banyak diberi nama
sesuai astronom penemunya, seperti Asteroid 12937 Permadi.
Kisahnya ada dalam teks “Premana W. Permadi Astronom
Perempuan Indonesia” yang dibacakan Kak Kinan. Dimas juga
akan berlatih mengubah data waktu yang diperlukan beberapa
Komet untuk sekali mengelilingi Matahari ke dalam bentuk
diagram batang. Sementara itu, proyek kreatif minggu ini
sampai pada tahap membuat model roket.



SD Kelas 5 Jumat 21/5 Episode 92: Pesawat Ruang Angkasa
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Di luar angkasa, tidak ada gaya gravitasi. Apakah kita akan melihat

alien? Sayangnya tidak, begitu antara lain kisah dalam bacaan

“Grace di Luar Angkasa”. Menurut Kak Kinan, sudah lama manusia

mengirim pesawat antariksa untuk mengetahui kehidupan lain

selain di Bumi. Salah satunya pesawat tak berawak bernama

Voyager 2, dan pesawat ini telah menjelajah tata surya selama 43

tahun! Dimas lalu berlatih menghitung berapa kali pesawat

antariksa Cassini mengelilingi Saturnus pada 2010 berdasarkan

data pada diagram batang. Oya, jangan lupa menghias roket yang

sudah kalian buat untuk proyek kreatif minggu ini!

Sinopsis

Literasi
Membaca cerita: “Grace di Luar Angkasa”.

Numerasi
1. Memperkirakan jumlah bintang pada kotak/peta 

bintang. 

2. Mengenal cerita pesawat Voyager 2, Si “Penjelajah 

Ruang Angkasa”.

3. Membuat dan membaca diagram batang.

Penguatan Karakter
1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Berakhlak mulia.

3. Mandiri.

4. Bernalar kritis.

5. Kreatif.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6
dan sederajat

(Senin s.d. Jumat, 11.00 - 11.30)

62



TEMA IX: SISTEM TATA SURYA
SUBTEMA 3: BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA
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SD Kelas 6 | MODUL 

Klik di sini untuk mengunduh modul pembelajaran

https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/tingkat-sd-modul-belajar-literasi-numerisasi/


Sebelum tayangan: Kurang lebih 10 menit sebelum program ditayangkan, orang

tua mengajak anak duduk bersama dengan sikap rileks dan menjelaskan sekilas
tentang lamanya tayangan dan aktivitas yang akan dilakukan dengan anak saat
dan/atau sesudah menyaksikan tayangan tersebut. Anak juga menyiapkan alat tulis.

Kompetensi Literasi & Numerasi
Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi
anak dari melihat tayangan:

1. Pandulah anak memahami instruksi lisan dari tayangan program dengan cara meminta anak
mengulanginya. Orang tua juga perlu mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada anak tentang kata-
kata yang belum dipahami, lalu membantu menjelaskannya. Setelah anak mengerti, mintalah anak untuk
membuat kalimat dari kata-kata tersebut.

2. Khusus untuk instruksi/pertanyaan tertulis (dalam bentuk teks), mintalah anak membaca kembali
instruksi tersebut.

3. Bimbing anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan diskusi.
4. Perhatikan bagaimana susunan kalimat yang dibuat anak.
5. Bantu anak agar bisa menyampaikan gagasan dengan kalimat yang benar dan runut.
6. Orang tua diharapkan bisa mengarahkan anak agar bisa mengemukakan pendapatnya lewat diskusi.

Mintalah anak menyampaikan gagasannya secara lisan. Jika memungkinkan, direkam.
7. Untuk tugas tertulis, bantulah anak menuliskan baris demi baris tugasnya.
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SD Kelas 6 | Panduan 
untuk Orang Tua



SD Kelas 6 Senin 10/5
Episode 88: Benda Langit Komet, Asteroid, Meteoroid, Meteor, 

Meteorit
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Mama dan Nasya berdiskusi tentang dinosaurus yang punah
jutaan tahun yang lalu akibat hantaman Asteroid ke Bumi. Lalu,
Mama pun menjelaskan tentang benda-benda langit. Nasya
pernah menonton film dokumenter mengenai dugaan serangan
Asteroid sebagai penyebab punahnya dinosaurus. Mama
kemudian menyuruh Nasya untuk mengelompokkan benda-
benda langit yang bisa dilihat pada siang, sore dan malam hari.
Dari penjelasan Mama, Nasya mempelajari banyak kosakata
baru beserta definisinya. Di segmen numerasi, Nasya belajar
menentukan kesimpulan dari data yang disajikan dalam
diagram batang.

Sinopsis

Literasi
1. Mengenal benda-benda langit (Komet, Asteroid, Meteoroid, 

Meteor, Meteorit).
2. Mengenal fungsi diagram Venn.
3. Mengelompokkan benda-benda yang tampak di langit yang bisa 

dilihat pada siang, sore dan malam hari.
4. Menceritakan opini tentang dugaan serangan Asteroid sebagai 

penyebab punahnya dinosaurus.
5. Kosakata baru dalam cerita.

Numerasi 
1. Bilangan kelipatan.
2. Menarik kesimpulan berdasarkan data/informasi cerita.
3. Menentukan kelas data yang sesuai dari sejumlah data yang 

disajikan dalam tabel.
4. Menentukan data yang sesuai dari sejumlah data yang disajikan 

dalam diagram batang.
5. Memahami konsep “rata-rata lebih” dan “rata-rata kurang”.

Penguatan Karakter 
Berkebhinekaan global, berakhlak mulia dan bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6 Selasa 11/5 Episode 89: Komet 
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Nasya dan Kay janjian untuk belajar bersama. Nasya datang membawa

flashcard tata surya. Mereka akan menjadikannya sebagai panduan

untuk membuat tugas menggambar dan menulis ciri-ciri benda langit.

Nasya lalu menunjukkan gambar Komet, sementara Kay menebaknya

bintang jatuh atau Asteroid. Tahu Nasya membawa flashcard, Pak Zen

pun tak mau kalah dan menggambar sebuah pesawat ulang alik. Ia

kemudian memberi pertanyaan bilangan kelipatan berdasarkan

gambar pesawat ulang-alik. Pak Zen memberikan beberapa soal

berkaitan dengan mean kecepatan pesawat, mengubah diagram ke

data pesawat ulang-alik, dan menulis data jika mean-nya diketahui.

Sinopsis

Literasi
1. Memahami Komet.
2. Mengidentifikasi ciri-ciri dan menggambar benda langit.

3. Keterangan waktu dan keterangan tempat.

4. Berlatih membuat kalimat lengkap dari kosa kata yang telah 

ditentukan.

Numerasi
1. Bilangan kelipatan.

2. Menentukan mean (rata-rata) dengan cara membagi jumlah 

data dengan banyaknya data.

3. Mengubah data dari diagram batang ke dalam tabel dan 

menghitung rata-rata.

4. Menentukan data jika diketahui mean dan banyaknya data.

Penguatan Karakter
Berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6 Rabu 19/5 Episode 90: Sirius  
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Nasya baru menerima paket dari Kay, sebuah kado ulang tahun.
Nasya membuka paketnya, ternyata berisi lampu tidur bintang-
bintang. Ia mencobanya di kamar. Mami yang masuk ke dalam juga
ikut kagum dengan lampu cantik tersebut. Pembicaraan tentang
Bintang kemudian beralih ke pembahasan Bintang yang bersinar
paling terang. Setelah dijelaskan, Mami pun mengetes Nasya; Mami
meminta Nasya mengelompokkan benda langit berdasarkan
kriteria. Nasya jadi ingin menulis tentang Bintang Sirius. Dia pun
mengajak teman-teman di rumah menulis bersama. Di segmen
numerasi, Nasya dan Kay membuat PR matematika tentang
kelipatan bilangan, mengurutkan data dan mencari median.

Sinopsis

Literasi
1. Memahami satuan ukur untuk benda-benda langit.

2. Membaca “Bintang yang Bersinar Paling Terang”.

3. Mengelompokkan jenis benda langit berdasarkan kriteria 

tertentu ke dalam tabel.

4. Bercerita tentang bintang Sirius.

5. Keterangan cara dan Keterangan alat.

Numerasi
1. Kelipatan bilangan.

2. Mengurutkan data terkecil ke data terbesar.

3. Memahami median (nilai tengah dari suatu data yang 

diberikan).

Penguatan Karakter
Berkebhinekaan global,  berakhlak mulia,  bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6 Kamis 20/5 Episode 91: Gadis yang Menari di Antara Bintang-bintang
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Nasya menceritakan ke Mama tentang film Star Trek dan
keinginannya untuk pergi ke luar angkasa. Mama bilang, Nasya
mengingatkannya dengan satu orang bernama Mae C. Jemison,
yang sosoknya diangkat dalam buku “Gadis yang Menari di
Antara Bintang-bintang”. Mama menunjukkan daftar nama
Asteroid yang pernah mendekati Bumi sepanjang tahun 2020,
dan berdasarkan data tersebut, Nasya belajar bahwa nilai yang
paling sering muncul (modus) adalah 570 m. Dari sini, Nasya
belajar memahami ukuran pemusatan data Modus (nilai yang
paling sering muncul). Setelah itu, Mama memberi soal sebelas
hujan meteor populer yang terjadi pada tahun 2010. Nasya pun
berlatih menentukan modus dari data tersebut.

Sinopsis

Literasi 
1.  Membaca “Gadis yang Menari di Antara Bintang-bintang”.
2.  Menulis tentang mimpimu di masa depan.
3.  Kosakata baru dari bacaan.

Numerasi
1. Bilangan kelipatan.
2. Memahami ukuran pemusatan data Modus (nilai yang 

paling sering muncul).
3. Menentukan modus dari data yang disajikan dalam tabel.
4. Menentukan modus dari data yang disajikan dalam 

diagram batang. 

Penguatan Karakter
Berkebhinekaan global, berakhlak mulia dan bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6 Jumat 21/5 Episode 92: Pesawat Ulang Alik 
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Kay menonton tayangan bercerita sebelum tidur. Setelah
berkali-kali menyaksikan tayangan tentang “Bintang
Jatuh”, Kay sampai hafal dan mencoba melakukan untuk
bercerita sendiri. Keesokan paginya, dibantu Papa, Kay
mengerjakan tugas tentang bilangan kelipatan,
menentukan mean, median dan modus dari data, dan
menentukan nilai hasil ukuran pemusatan yang paling
tepat mewakili data. Papa kemudian mengajak Kay yang
masih penuh rasa ingin tahu untuk mencoba membuat
pesawat ulang alik dengan bahan yang ada di rumah.

Sinopsis

Literasi
1. Mempersiapkan bahan membuat pesawat ulang-alik 

sesuai ukuran yang ditentukan.
2. Mengikuti urutan petunjuk pembuatan “Pesawat 

Ulang Alik”.
3. Membaca “Bintang Jatuh”.

Numerasi
1. Bilangan kelipatan.
2. Menentukan mean, median dan modus dari data.
3. Menentukan nilai hasil ukuran pemusatan yang 

paling tepat mewakili data.

Penguatan Karakter
Berkebhinekaan global, berakhlak mulia dan bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 
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