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*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 perayaan Hari Raya Waisak, program BDR tidak akan tayang pada 26 Mei 2021. BDR tayang

pada Senin-Selasa (24-25 Mei), Kamis-Jumat (27-28 Mei) dan Senin (31 Mei) 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 KAMIS JUMAT SENIN

24-Mei-2021 25-Mei-2021 27-Mei-2021 28-Mei-2021 31-Mei-2021

08.00-08.30
PAUD

Mengenal Waktu Bergembira Di Rumah Mengenal Angka Yuk, Berhitung!
Yuk, Kita Amati Alam 

Sekitar!

08.30-09.00
Kelas 1

Hal yang Bisa 
Dilakukan Sendiri

Mengikat Tali Sepatuku 
Sendiri

Keberhasilan dalam 
Pelajaran di Sekolah

Jangan Menyerah, 
Teruslah Belajar!

Cara Mencapai 
Prestasi

09.00-09.30
Kelas 2

Belajar Mandiri Aku Bisa Mandiri Ayo Berbuat Baik Aku Terus Belajar Ayo Raih Prestasi!

09.30-10.00
Kelas 3

Bangga Boleh, 
Sombong Jangan!

Buah Kebaikan Jadi Kuat dan Mandiri Jangan Menyerah! Raih Prestasimu!

10.00-10.30
Kelas 4

Mengenal Rasi 
Bintang

Mengenal Rasi Bintang 
Sebagai Penunjuk Arah

Rasi Bintang untuk 
Pertanian

Rasi Bintang untuk 
Penanda Musim

Astronomi

10.30-11.00
Kelas 5

Pemburu Bintang Petunjuk dari Langit Kisah tentang Bintang
Kuharap Bintang Muncul 

Malam ini
Rasi-Rasi Bintang 

Malam Ini

11.00-11.30

Kelas 6
Fungsi Rasi Bintang

Legenda Scorpius Si 
Kalajengking

Astrologi dan Astronomi Langit Tak Berbintang Peta Langit Malam



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 24/5 Mengenal Waktu
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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 Sebelum Menonton: Pandulah anak selama tayangan berlangsung. Ajak anak bernyanyi

dan menyebut nama-nama hari, dan ajak mereka menyimak cerita yang ditayangkan.

1 2 3

4

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Kognitif

5

Aspek perkembangan:

Moral

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=BUtKOtR2tNk
http://www.youtube.com/watch?v=3lwgqtB81VA
http://www.youtube.com/watch?v=RNVOQB-A94Y
http://www.youtube.com/watch?v=ty16udV1pdI
http://www.youtube.com/watch?v=3hksObflC74
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PAUD Selasa 25/5 Bergembira Di Rumah (Bagian 1)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Fisik Motorik (3) Moral (4) Kognitif 

(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 

membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  

berikut:

Bimbingan Orang Tua Sebelum Menonton: Sebelum tayangan, siapkan sendok, gelas dan kertas warna

(origami) yang akan digunakan saat tayangan. Pandu anak mengikuti cerita dengan bernyanyi, bergerak dan

menggunakan sendok dan gelas sebagai alat pembelajaran. Ajak anak mengikuti tahapan melipat kertas

dengan origami.

1 2 3

Aspek perkembangan:

Moral
Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Fisik Motorik

http://www.youtube.com/watch?v=o55hPJEpIl0
http://www.youtube.com/watch?v=I8UopSIeIxs
http://www.youtube.com/watch?v=xP9ymSvFWik
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PAUD Selasa 25/5 Bergembira Di Rumah (Bagian 2)
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Fisik Motorik (3) Moral (4) Kognitif 

(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 bernyanyi lagu kesukaan mereka

dan menciptakan irama dari ketukan dan bunyi-bunyian dari benda atau objek sekitar. Libatkan anak pada

kegiatan bersih-bersih rumah dan berikan motivasi pada anak untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan

diri dan lingkungannya.

4

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Kognitif

5 6

http://www.youtube.com/watch?v=sqgsgzYA4GQ
http://www.youtube.com/watch?v=6Zzjfw7xb2A
http://www.youtube.com/watch?v=0qk3A5kttzI
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PAUD Kamis 27/5 Mengenal Angka
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ASPEK PERKEMBANGAN: 

(1) Bahasa (2) Moral (3) Kognitif 
(VO) Ayah dan Bunda, melalui  tayangan hari ini, kita akan 

membantu Ananda  menstimulasi  aspek perkembangan  

berikut:
Bimbingan Orang Tua Sebelum Menonton: Sebelum tayangan, bantu anak menyiapkan peralatan yang akan digunakan selama tayangan,

yaitu kertas dan alat gambar. Pandu anak selama tayangan berlangsung, dampingi anak ketika mengikuti arahan untuk menggambar angka-

angka.

1 2 3

4

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Moral

Aspek perkembangan:

Kognitif

5

Aspek perkembangan:

Bahasa

Bimbingan Orang Tua Setelah Menonton: Setelah tayangan, ajak anak kembali membilang 1 sampai 10 dan menghitung mundur 10 sampai

1. Kemudian ajak anak menggambar bentuk-bentuk lain dan motivasi anak untuk menjelaskan hasil karyanya. Jangan lupa berikan apresiasi

pada hasil karyanya tersebut.

http://www.youtube.com/watch?v=5Ds8xi3gEzo
http://www.youtube.com/watch?v=-Iu6ryy7j_Q
http://www.youtube.com/watch?v=NAT89oYinxE
http://www.youtube.com/watch?v=Q6d-E40R1uQ
http://www.youtube.com/watch?v=V6SPGsUL4HE
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PAUD Jumat 28/5 Yuk, Berhitung!
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ASPEK PERKEMBANGAN: 
(1) Bahasa (2) Kognitif (3) Moral (4) 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

menyimak cerita dan bernyanyi sesuai lirik yang ditayangkan.

1 2 3

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Kognitif

4

Bimbingan Orang Tua Setelah Menonton: Setelah tayangan, ajak anak menceritakan kembali kisah yang

telah ditayangkan. Ajak anak menyebutkan nama-nama teman dan menghitung berapa jumlah teman yang

telah disebutkan.

Aspek perkembangan:

Sosial Emosional

Aspek perkembangan:

Moral

http://www.youtube.com/watch?v=DRgG2zm3tb0
http://www.youtube.com/watch?v=9Ax-I64m-c4
http://www.youtube.com/watch?v=EsVWpdmHZ2o
http://www.youtube.com/watch?v=jHeOyTzPYmo
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PAUD Senin 31/5 Yuk, Kita Amati Alam Sekitar! (Bagian 1)
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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 Sebelum Menonton: Pandulah anak selama tayangan dengan bernyanyi bersama dan

menyimak cerita dengan menyebut kembali istilah dan kosa kata dalam cerita.

1 2 3

4

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Moral

Aspek perkembangan:

Kognitif

5

Aspek perkembangan:

Kognitif

http://www.youtube.com/watch?v=ssXhonjzwWE
http://www.youtube.com/watch?v=AfsxFHkU1Mw
http://www.youtube.com/watch?v=xVY0QzOIfL8
http://www.youtube.com/watch?v=Ancz7nAqfDs
http://www.youtube.com/watch?v=_W0Xz85-Wsk
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PAUD Senin 31/5 Yuk, Kita Amati Alam Sekitar! (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:

6 7 8

Aspek perkembangan:

Bahasa

Aspek perkembangan:

Bahasa

9

Bimbingan Orang Tua Setelah Menonton: Setelah tayangan, ajak anak menyebutkan kembali sifat-sifat air

sambil melakukan kegiatan eksperimen sederhana, agar anak mengalami langsung dan dapat memahami cerita.

Berikan juga motivasi pada anak untuk dapat menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

Aspek perkembangan:

Kognitif

Aspek perkembangan:

Kognitif

http://www.youtube.com/watch?v=MnNwmCPe1SQ
http://www.youtube.com/watch?v=gvvVz6Zzwa4
http://www.youtube.com/watch?v=KRm9Tt8AV6U
http://www.youtube.com/watch?v=YLIeUbXmzwg


SD Kelas 1
dan sederajat

(Senin s.d. Jumat, 08.30 - 09.00)
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TEMA IX: PERAYAAN
SUBTEMA 4: MERAYAKAN KEBERHASILAN
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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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SD Kelas 1 Senin 24/5 Episode 93: Hal yang Bisa Dilakukan Sendiri
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Dika meminta Kak Wawan menemaninya membaca cerita berjudul
“Raka Bangga”. Kemudian, Kak Wawan menemani Dika menulis lima
kata atau BALIMA dan setelah itu membacanya. Saat menandai hari
dan tanggal di kalender, Dika teringat pada temannya yang bernama
Kadita dan mengajak siswa di rumah untuk membantu Kadita
menentukan hari dan tanggal untuk hari ini dan kemarin. Lalu, Dika
bersiap-siap untuk kelas daring bersama ibu guru dan teman-teman
sekelasnya. Di kelas daring, ibu guru mengajak siswa mengingat lagi
pelajaran tentang bangun ruang dan bangun datar. Selain itu,
mengajak siswa untuk bermain sambil belajar, yaitu menebak bentuk
bangunan yang ditampilkan di layar gawai masing-masing.

Sinopsis

Literasi
1. Mengenali kegiatan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri.
2. Membaca interaktif cerita”Raka Bangga”.
3. Menulis kosakata baru.
4. Menulis Tematik.
5. Membaca Lima Kata (BALIMA).

Numerasi
1. Menuliskan tanggal saat belajar tanpa melihat kalender.
2. Mengingat kembali materi bangun ruang dan bangun datar, ciri-ciri

bangun ruang kubus dan balok, menjelaskan ciri-ciri bangun datar
segitiga, persegi, dan persegi panjang.

3. Membuat petunjuk untuk permainan menebak bangun ruang atau
bangun datar.

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

menyimak dan menjawab pertanyaan.
3. Ketelitian, terlihat saat mengingat materi bangun ruang dan bangun

datar.
4. Rasa syukur terlihat saat mengucapkan terima kasih kepada orang tua

saat mendampingi belajar.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 1 Selasa 25/5 Episode 94: Mengikat Tali Sepatuku Sendiri
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Ayah memuji Dika, karena Dika sudah bisa menyisir rambut dan
mengancingkan bajunya sendiri. Dika juga ingin memakai sepatu
sendiri, tetapi belum bisa. Ayah lalu mengajarkan Dika mengikat
sepatunya. Menurut Ayah, mungkin ada hal-hal yang belum bisa
dilakukan Dika, tetapi mereka harus terus berlatih melakukan
semuanya sendiri agar bisa. Kemudian Dika mengajak teman-teman
untuk membaca BALIMA, dan memandu mereka menebak jumlah
hari pada kalender, kemudian mencocokkannya. Dika juga mengajak
mereka menebak bentuk bangun ruang dan menggambar bentuk
wajah menggunakan bangun ruang. Sesudahnya Dika memandu
teman-teman untuk mengerjakan soal-soal latihan.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Mengenali cara yang dapat dilakukan agar dapat melakukan sesuatu

secara mandiri.

2. Menulis Tematik.

3. Membaca Terbimbing cerita “Asri Memang Hebat”.

4. Melengkapi kata dengan sukukata yang tepat.

5. Membaca lima kata (BALIMA).

Numerasi
1. Menebak jumlah hari pada bulan tertentu tanpa melihat kalender.

2. Mengingat kembali materi bangun ruang dan bangun datar,

menjelaskan ciri-ciri bangun ruang tabung, kerucut, bola dan ciri-ciri

bangun datar lingkaran.

3. Menggambar wajah menggunakan bangun datar.

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.



SD Kelas 1 Kamis 27/5 Episode 95: Keberhasilan dalam Pelajaran di Sekolah

24

Dika mengikuti gerakan silat yang ditayangkan di televisi. Ibu
datang dan bertepuk tangan memberi pujian. Dika tertarik menjadi
pendekar silat seperti Salman yang ada di cerita berjudul “Ayo,
Berlatih Silat!”. Dika ingin memiliki ilmu bela diri yang bisa menjaga
dirinya dan menjaga Ibu dari orang jahat. Di segmen dua, Ibu sedang
membuat laporan keuangan untuk kudapan arisan, dan menghitung
jumlah pesanan. Dika juga sedang mengulang kembali pelajaran
berhitung yang terdiri atas penjumlahan dan pengurangan. Dika
lalu mengajak teman-teman untuk mengingat kembali pelajaran
penjumlahan dan pengurangan, seperti yang dilakukan kedua
temannya, Kadita dan Wira.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Mengenali keberhasilan dalam pelajaran sekolah.
2. Membaca Interaktif cerita “Ayo, Berlatih Silat!”.
3. Menulis kosakata baru.
4. Membaca lima kata (BALIMA).
5. Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat di dalam kotak.

Numerasi
1. Menebak tanggal dan hari tertentu tanpa melihat kalender.
2. Mengingat kembali materi penjumlahan dan pengurangan.
3. Menuliskan informasi diri dan anggota keluarga dalam bilangan.

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

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

menyimak dan menjawab pertanyaan.
3. Ketelitian, terlihat saat mengingat kembali materi penjumlahan

dan pengurangan.
4. Rasa syukur, terlihat saat mengucapkan terima kasih kepada

orang tua saat mendampingi belajar.



SD Kelas 1 Jumat 28/5 Episode 96: Jangan Menyerah, Teruslah Belajar

25

Selesai berolahraga, Dika dan Kak Wawan beristirahat sejenak.
Dika mengatakan ia sangat ingin bisa membaca sendiri, agar bisa
membaca banyak buku pelajaran dan buku cerita. Saat membaca
satu cerita, semua bisa dibaca Dika dengan lancar, tetapi ia masih
tidak bisa membaca kalimat-kalimat panjang. Kak Wawan lalu
membantunya. Di segmen dua, Kak Wawan mengajak Dika
bermain tebak hari tanpa melihat ke kalender dan kemudian
mencocokkan jawaban mereka. Kemudian Kakak mengajak Dika
dan teman-teman di rumah mengingat pelajaran yang sebelumnya
sudah dipelajari, yaitu pengelompokan pada penjumlahan. Dika
juga mengajak teman-teman menghitung bersama.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Mengenali kegiatan pelajaran yang masih ingin dipelajari agar dapat 

dilakukan secara mandiri.

2. Membaca lima kata (BALIMA).

3. Membaca Terbimbing “Asri Pandai Menulis Huruf”.

4. Menceritakan kembali cerita “Asri Pandai Menulis Huruf”.

Numerasi
1. Menebak hari pada akhir bulan dan awal bulan tanpa melihat kalender.

2. Mengingat kembali materi sifat pertukaran dan pengelompokan pada 

penjumlahan.

3. Mengisi lembar refleksi kemajuan belajar.

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.



SD Kelas 1 Senin 31/5 Episode 97: Cara Mencapai Prestasi
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Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Mengenali cara mencapai prestasi.
2. Membaca Mandiri.
3. Menulis Tematik.
4. Menjawab lisan cerita “Asri Pandai Menulis Huruf”.
5. Melengkapi kalimat dengan sukukata yang tepat.
6. Melakukan kegiatan proyek membuat portofolio karya-karya

terbaikmu selama satu tahun pelajaran ini.

Numerasi
1. Menebak hari pada tanggal tertentu tanpa melihat kalender.
2. Mengingat kembali materi piktograf tentang kegiatan perlombaan.
3. Menuliskan keberhasilan siswa melakukan kebaikan selama satu

minggu.

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

saat menjawab pertanyaan.
3. Ketelitian, terlihat saat menebak tanggal dan mengingat kembali

piktograf kegiatan perlombaan.
4. Rasa syukur, terlihat saat mengucapkan terima kasih kepada orang

tua saat mendampingi belajar.

Dika menunjukkan foto saat memenangkan pertandingan sepak
bola bersama teman-teman satu timnya. Kemenangannya
tersebut merupakan sebuah prestasi. Dika mencontohkan
prestasi lain, seperti menjadi juara kelas, mengikuti lomba
menyanyi, dan lain-lain. Dika pun mengajak teman-teman untuk
menulis tentang prestasi apa yang ingin dicapai. Lalu, Dika juga
mengajak untuk kembali belajar tentang piktograf, yaitu
kumpulan data yang disajikan dalam sebuah gambar. Ia meminta
teman-teman untuk membuat piktograf tentang kebaikan yang
dilakukan di rumah dalam satu minggu, misalnya membantu ibu
menyapu, membantu ayah mencuci motor, dan lainnya.



SD Kelas 2
dan sederajat

(Senin s.d. Jumat, 09.00 - 09.30)
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TEMA IX: PERAYAAN
SUBTEMA 4: MERAYAKAN KEBERHASILAN
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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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SD Kelas 2 Senin 24/5 Episode 93: Belajar Mandiri

30

Dimas dan Melki ingin belajar silat pada Pak Rizal untuk mengisi
liburan. Namun sebelum Dimas dan Melki diterima sebagai murid,
Pak Rizal menguji mereka. Pada hari pertama, mereka harus
belajar tentang kemandirian. Kemudian, Pak Rizal meminta Dimas
dan Melki membaca cerita berjudul “Raka Bangga”. Selanjutnya
Pak Rizal bertanya mengenai pemahaman Dimas dan Melki
terhadap cerita tersebut, lalu dilanjutkan dengan BALIMA. Setelah
itu, mereka mempelajari dasar perkalian dengan bantuan batu
kerikil dan kayu. Pak Rizal juga mengajak Dimas dan Melki untuk
menjawab soal perkalian dengan bilangan 3 dan 5. Sebelum
program berakhir, hadir tokoh Delpi untuk menjelaskan Proyek
Akhir Minggu, yakni membuat portofolio karya teman-teman.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.

2. Siswa mengenali kegiatan yang sudah dapat dilakukan

secara mandiri.

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 perkalian.

8. Siswa mampu berlatih perkalian dengan permainan

yang menyenangkan.

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



SD Kelas 2 Selasa 25/5 Episode 94: Aku Bisa Mandiri
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Episode ini masih menceritakan bagaimana Pak Rizal menguji
kemandirian Dimas dan Melki. Pak Rizal meminta keduanya
membaca cerita berjudul “Sepeda Baru Delpi”. Untuk menguji
intuisi bilangan Dimas dan Melki, Pak Rizal meminta mereka
membuat jawaban perkiraan dengan menghitung jumlah bulan
dalam satu tahun. Pada Konsep Matematika, mereka
mempelajari tentang perkalian setengah dan pembagian dengan
bantuan beberapa benda. Kemudian, Pak Rizal mengajak Dimas
dan Melki untuk menjawab soal perkalian setengah dan
pembagian. Pada akhir program Delpi mengajak teman-teman di
rumah untuk memilih lima karya terbaik untuk dijadikan
portofolio dalam Proyek Akhir Minggu.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.

2. Siswa mengenali cara melakukan sesuatu secara mandiri.

3. Siswa mampu membaca interaktif.

4. Siswa mampu menggambar dan menulis untuk kegiatan

membaca interaktif.

5. Siswa mampu membaca lima kata.

6. Siswa mampu membaca terbimbing, dan berlatih untuk

kegiatan membaca terbimbing.

7. Siswa mampu mengingat kembali konsep perkalian dengan

pecahan dan konsep pembagian.

8. Siswa mampu membuat karya poster tentang dirimu dalam

bentuk bilangan dan operasi matematika.

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



SD Kelas 2 Kamis 27/5 Episode 95: Ayo Berbuat Baik
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Dimas dan Melki mempelajari keberhasilan dalam pelajaran,
khususnya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Mereka
membaca cerita “Puisi Pertama Delpi”, lalu menjelaskan tentang
pemahaman mereka terhadap cerita tersebut dengan kata-kata
mereka sendiri. Kemudian Pak Rizal menjelaskan tentang
piktograf, yaitu informasi dalam bentuk gambar atau simbol.
Dimas dan Melki harus membuat piktograf tentang berapa
sering mereka melakukan latihan matematika selama seminggu.
Mereka memakai kerikil dan ranting-ranting untuk membuat
simbol penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelum
program berakhir, Delpi menempelkan karya terbaiknya pada
selembar karton untuk Proyek Akhir Minggu.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.

2. Siswa mengenali keberhasilan dalam pelajaran di

sekolah.

3. Siswa mampu menulis kosakata baru.

4. Siswa mampu menulis tematik.

5. Siswa mampu membaca lima kata.

6. Siswa mampu membaca terbimbing.

7. Siswa mampu mengingat cara membaca dan

membuat piktograf.

8. Siswa mampu mencatat perbuatan kebaikanmu

dalam piktograf.

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



SD Kelas 2 Jumat 28/5 Episode 96: Aku Terus Belajar
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Pak Rizal menguji Dimas dan Melki tentang mata pelajaran yang
belum mereka kuasai. Pertama-tama, Pak Rizal membacakan
cerita "Ayo, Berlatih Silat!" setelah meminta Dimas dan Melki
menebak lokasi cerita tersebut. Usai melengkapi kalimat dengan
topik bacaan, mereka mengulang materi tentang bangun datar
dan bangun ruang, dan apa saja yang termasuk ke dalam dua
bangun tersebut. Pada Eksplorasi Matematika, Pak Rizal
menyebut ciri-ciri salah satu bangun datar dan bangun ruang,
lalu mengajak Dimas dan Melki menebak namanya. Pada Proyek
Akhir Minggu, Delpi mengajak teman-teman menuliskan judul
karya pada portofolio mereka.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.

2. Siswa mampu mengenali kegiatan pelajaran sekolah yang

masih ingin dipelajari agar dapat dilakukan secara mandiri.

3. Siswa mampu membaca interaktif.

4. Siswa mampu menggambar dan menulis untuk kegiatan

membaca interaktif.

5. Siswa mampu membaca lima kata.

6. Siswa mampu membaca terbimbing, dan berlatih untuk

kegiatan membaca terbimbing.

7. Siswa mampu mengingat kembali berbagai ciri bangun

datar dan bangun ruang.

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



SD Kelas 2 Senin 31/5 Episode 97: Ayo Meraih Prestasi

34

Dimas dan Melki sudah tak sabar belajar silat pada Pak Rizal. Namun
mereka masih harus belajar tentang cara meraih prestasi. Pak Rizal
melanjutkan cerita “Ayo, Berlatih Silat!”, yang memberi pesan bahwa
untuk belajar silat kita harus menggunakan semua panca indera. Pak
Rizal bahkan memberi contoh cara melakukan kuda-kuda dengan
kokoh! Pada Intuisi Bilangan, Pak Rizal meminta Dimas dan Melki
menghitung berapa minggu dan berapa hari mereka sudah menjadi
anak kelas 2 SD. Mereka juga berlatih mengerjakan soal penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan puluhan dan ratusan
dengan memecah angka. Akhirnya, Proyek Akhir Minggu sampai pada
tahap menghias kumpulan lima karya terbaik pada karton.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi dan Numerasi
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi.

2. Siswa mengenali cara mencapai prestasi.

3. Siswa mampu membaca mandiri.

4. Siswa mampu menceritakan kembali cerita dari kegiatan

membaca mandiri.

5. Siswa mampu membaca lima kata.

6. Siswa mampu menulis kata-kata dari kegiatan membaca

lima kata.

7. Siswa mampu membaca terbimbing, dan menjawab lembar

kerja menulis untuk kegiatan membaca terbimbing.

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



SD Kelas 3
dan sederajat

(Senin s.d. Jumat, 09.30 - 10.00)
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TEMA IX: PERAYAAN
SUBTEMA 4: MERAYAKAN KEBERHASILAN
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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 24/5 Episode 93: Bangga Boleh, Sombong Jangan!

38

Kak Rara mengajak Shinta, Dodi, dan teman-teman di rumah untuk
belajar tentang hal-hal yang sudah bisa dilakukan secara mandiri.
Kemudian Kak Rara membacakan cerita “Raka Bangga”, yang
menceritakan tentang Raka yang ingin bisa melakukan semua yang
dilakukan oleh kakaknya, Anom. Pada segmen Es Tung Tung, Shinta
dan Dodi melakukan perkiraan sudah berapa bulan teman-teman
bersekolah di kelas 3. Selain itu juga mengingat kembali cara
menghitung perkalian menggunakan pola balok. Kak Rara juga
mengajak sepupunya itu bermain sebuah permainan mirip ular
tangga yang menggunakan perkalian sebagai syarat jalannya. Untuk
Proyek Akhir Minggu, yuk siapkan prakarya favorit untuk
portofolio!

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Menyimak cerita “Raka Bangga” dan menjawab 

pertanyaan dengan benar.

2. Menemukan kosakata baru dan membuat kalimat 

dengan tepat.

3. Membaca lima kata. 

Numerasi
Mengingat kembali konsep perkalian dan berlatih

perkalian dengan permainan yang menyenangkan.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME.

2. Bernalar kritis.

3. Berakhlak mulia.

4. Mandiri.



SD Kelas 3 Selasa 25/5 Episode 94: Buah Kebaikan

39

Dodi bingung cara melipat selimut. Untunglah Kak Rara

membantunya. Meskipun ada yang belum bisa kalian lakukan sendiri,

tetapi kalian masih bisa belajar untuk melakukannya sendiri, ya! Pada

Es Tung Tung, Dodi menjelaskan cara menghitung sudah berapa

minggu kita menjadi siswa kelas 3. Kemudian mereka

membandingkan tinggi pohon milik Bunda dengan pohon yang lebih

tinggi dengan konsep perkalian dan pembagian dengan pecahan.

Shinta dan Dodi juga membuat poster yang bilangannya ditunjukkan

dalam bentuk perkalian, penjumlahan, pembagian dan model

matematika lainnya. Untuk Proyek Akhir Minggu, siapkan empat

karya terbaik kalian, dan tempelkan pada sebuah karton!

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Membaca dan menyimak cerita “Goool”.

2. Menjawab pertanyaan dengan kalimat sederhana.

3. Membaca lima kata.

Numerasi
Mengingat kembali konsep perkalian dengan pecahan dan

konsep pembagian. Kamu juga akan membuat karya

poster tentang dirimu dalam bentuk bilangan dan operasi

matematika.

Penguatan Karakter
Bertakwa kepada Tuhan YME, bernalar kritis, berakhlak 

mulia, mandiri, dan kreatif.



SD Kelas 3 Kamis 27/5 Episode 95: Jadi Kuat dan Mandiri

40

Dodi senang karena baru mengerjakan tugas sekolahnya sendiri.
Kak Rara mengatakan, ada banyak hal yang bisa dilakukan secara
mandiri seperti membaca, menulis dan menghitung. Setelah itu,
mereka membaca cerita berjudul “Ayo, Berlatih Silat!”. Shinta
mendapatkan beberapa kosakata baru dari bacaan itu, yaitu Silat,
Berlatih, Kuda-kuda, Aksi, Kokoh, lalu membuat kalimat dari
kosakata tersebut. Selanjutnya Dodi dan Shinta mengulang
kembali diagram batang. Setelah selesai, Dodi mengerjakan
latihan soal: berapa menit Desi dan Asri berlatih pecahan,
perkalian dan pembagian. Kemudian Kak Rara mengajak Dodi dan
Shinta untuk mencicil Proyek Akhir Minggu, yaitu menempel
empat karya terbaik selama setahun ini.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Menyimak cerita “Ayo, Berlatih Silat!”, lalu menjawab 

pertanyaan.
2. Menemukan kosakata baru dan membuat kalimat 

dengan tepat.

Numerasi
Mengingat kembali cara membaca dan membuat piktograf.

Penguatan Karakter
1. Bernalar kritis.

2. Bertakwa kepada Tuhan YME.

3. Kreatif.



SD Kelas 3 Jumat 28/5 Episode 96: Jangan Menyerah!

41

Shinta dan Dodi belajar untuk tidak mudah menyerah saat sedang
menghias kue kering. Ayah kemudian membacakan cerita “Kapal
Kardus Dimas” dan menceritakan kembali isi cerita. Untuk Proyek
Akhir Minggu, Kak Rara lalu mengajak Shinta dan Dodi menghias
lembar karton portofolio yang sebelumnya sudah mereka tempel
dengan prakarya favorit masing-masing. Setelah itu Shinta membuat
perkiraan berapa bulan lagi mereka akan naik ke kelas 4. Sedangkan
Dodi bermain menebak bangun datar, bangun ruang, simetri putar,
dan simetri lipat, melalui ciri-cirinya. Bisakah kamu menemukan
bangun ruang pada sebuah piala? Kak Rara lalu memeriksa hasil
diagram batang tentang catatan kebaikan Shinta dan Dodi.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Menyimak cerita “Kapal Kardus Dimas” dan menjawab 

pertanyaan dengan tepat.

2. Mempraktikkan cara menghias portofolio.

Numerasi
Mengingat kembali berbagai ciri bangun datar dan bangun 

ruang.

Penguatan Karakter
1. Bertakwa kepada Tuhan YME.

2. Bernalar kritis.

3. Kreatif.
4. Berakhlak mulia.



SD Kelas 3 Senin 31/5 Episode 97: Raih Prestasimu!

42

Shinta baru menerima paket yang isinya hadiah atas keberhasilannya
menjuarai lomba mewarnai. Shinta senang sekali, sementara Dodi jadi
ingin punya prestasi juga seperti Shinta. "Kalau Dodi sungguh-
sungguh dalam melakukan sesuatu, pasti akan ada hasilnya, yaitu
prestasi," hibur Kak Rara. Untuk melatih intuisi bilangan, Dodi
bertanya: berapa hari lagi teman-teman akan menjadi siswa kelas 4?
Shinta dan Dodi lalu menjawab beberapa soal perkalian dan
pembagian bilangan besar, serta membaca diagram batang
berdasarkan jumlah data dan tahun kejadian, untuk mengingat
kembali apa yang sudah mereka pelajari di kelas 3. Terakhir, Shinta
dan Dodi melengkapi proyek numerasi “catatan kebaikan” yang sudah
dilakukan selama tiga hari terakhir. Sampai jumpa di kelas 4!

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Literasi
1. Membaca Lima Kata (BALIMA).

2. Membuat laporan proyek.

Numerasi
Mengingat kembali apa saja yang sudah dipelajari selama 

berada di kelas 3.

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)

43



TEMA IX: SISTEM TATA SURYA
SUBTEMA 4: RASI BINTANG

44

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.
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SD Kelas 4 | 

Panduan untuk 

Orang Tua



SD Kelas 4 Senin 24/5 Episode 93: Mengenal Rasi Bintang

46

Dahulu, rasi bintang digunakan sebagai penunjuk arah mata angin.

Hm... bagi Sita, gugusan bintang itu kelihatannya sama saja!

Sekarang, orang menggunakan kompas. Manakah yang lebih mudah

digunakan sebagai penunjuk arah, kompas atau rasi bintang? Agar

lebih paham, Kak Dara mengajak Sita mendengarkan cerita “Bukan

Liburan Biasa”. Setelah itu, Sita berlatih melanjutkan pola gambar

untuk melihat intuisi bilangannya. Pada Konsep Matematika, Sita

mendengarkan penjelasan Kak Dara tentang ukuran sudut pada rasi

bintang Aquila. Kak Dara juga menjelaskan tentang cara mengukur

sudut pada gambar rasi bintang menggunakan busur.

Sinopsis

Literasi
1. Bacaan “Bukan Liburan Biasa”.

2. Kosakata baru.

3. Kalimat rumpang.

Numerasi
1. Pola gambar.

2. Ukuran sudut pada rasi bintang. 

3. Mengukur sudut menggunakan busur derajat.

Penguatan Karakter
1. Bernalar kritis.
2. Kreatif.
3. Bergotong royong.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 4 Selasa 25/5 Episode 94: Rasi Bintang sebagai Penunjuk Arah

47

Sita sedang memandangi bintang-bintang di langit. Sepertinya...

posisi bintangnya agak bergeser dari posisi kemarin. Apakah

posisi bintang di tempat kalian juga berpindah? Sita lalu

mendengarkan cerita “Ketika Ayah Tersesat”. Dikisahkan, Ayah

tersesat sehabis melaut karena tidak mengerti rasi bintang.

Kemudian, Kak Dara meminta Sita berlatih menyunting kalimat

dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Sita juga belajar

mencari rasi bintang Ursa Major serta fungsi rasi bintang untuk

navigasi. Terakhir, Kak Dara memberikan soal latihan untuk Sita

tentang ukuran sudut dari pengukuran rasi bintang!

Sinopsis

Literasi
1. Bacaan: “Ketika Ayah Tersesat”.

2. Rasi bintang Ursa Major.

3. Kalimat dengan huruf kapital dan tanda baca.

Numerasi
1. Pola gambar dengan penjumlahan.

2. Rasi bintang untuk navigasi.

3. Besaran sudut rasi bintang.

Penguatan Karakter
1. Bernalar kritis.

2. Kreatif.

3. Mandiri.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 4 Kamis 27/5 Episode 95: Rasi Bintang untuk Pertanian

48

Sita sedang mengamati poster rasi-rasi bintang. Ada rasi
bintang Biduk, rasi bintang Kalajengking, rasi bintang Salib
selatan, dan rasi bintang Orion. Sita suka sekali rasi bintang
Kalajengking. Mana rasi bintang kesukaan kalian? Sita lalu
mendengarkan dongeng “Hala Na Godang”, tentang naga
raksasa yang mengamuk karena telurnya dimakan gembala.
Di episode kali ini Sita juga belajar tentang rasi bintang untuk
pertanian dan cara mengukur sudut menggunakan busur. Kak
Dara lalu memberikan contoh cara mengukur sudut dan
menentukan jenis sudut yang ada pada rasi bintang Leo.

Sinopsis

Literasi
1. Bacaan: “Hala Na Godang”.
2. Menjawab soal dari bacaan “Hala Na Godang”.
3. Kalimat dengan huruf kapital, tanda koma, dan 

tanda seru.

Numerasi
1. Pola gambar.
2. Rasi bintang untuk pertanian.
3. Sudut rasi bintang Leo.

Penguatan Karakter
1. Bernalar kritis.

2. Kreatif.

3. Mandiri.

4. Bertakwa kepada Tuhan YME.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 4 Jumat 28/5 Episode 96: Rasi Bintang untuk Penanda Musim

49

Hari ini Sita menggambar sebuah teleskop atau teropong
bintang. Sesuai namanya, teropong bintang dirancang untuk
memudahkan kita mengamati benda-benda langit. Kak Dara
bilang, Sita bisa meneropong bintang di Planetarium. Namun,
tahukah kalian mengapa kita tidak bisa melihat rasi bintang di
langit Jakarta? Kemudian Kak Dara mengajak Sita menulis
kalimat imbauan, yang dimaksudkan untuk mengajak orang
lain melakukan sesuatu. Pada episode ini kalian juga akan
belajar tentang rasi bintang untuk penanda musim, serta cara
mengukur sudut pada rasi bintang menggunakan garis busur.

Sinopsis

Literasi
1. Bacaan “Ajeng Ingin Melihat Bintang”.
2. Kalimat imbauan.
3. Kalimat rumpang.

Numerasi
1. Pola gambar.
2. Ukuran sudut pada rasi bintang.
3. Ukuran sudut menggunakan busur.

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 Senin 31/5 Episode 97: Astronomi

50

Jika bisa pergi keluar angkasa, benda langit apa yang ingin
kamu kunjungi? Sita lalu mendengarkan bacaan “Bintang
Penunjuk Arah”, yang menjelaskan mengapa nelayan tidak
tersesat di lautan. Pada Konsep Matematika, Sita belajar
tentang konsep sudut pada astronomi dan rasi bintang Anjing
Besar, serta cara menggambar ulang rasi bintang Anjing
Besar dengan mengukur sudut yang ada menggunakan busur
derajat. Terakhir, Sita mencatat langkah-langkah pengerjaan
peta langit di malam hari dengan menyesuaikan keadaan
langit malam hari di tempatnya tinggal.

Sinopsis

Literasi
1. Persiapan proyek mingguan.
2. Proyek mingguan: menggambar rasi bintang.
3. Bacaan cerita “Bintang Penunjuk Arah”.

Numerasi
1. Pola gambar.
2. Konsep sudut pada Astronomi dan rasi bintang 

Anjing Besar.
3. Cara menggambar ulang rasi bintang Anjing 

Besar.

Penguatan Karakter
Bernalar kritis, kreatif dan 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 2: GERAK ATAU ORBIT

52

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 24/5 Episode 93: Pemburu Bintang

54

Literasi
1. Membaca cerita tentang rasi bintang Orion.

2. Menggambarkan benda-benda di sekitar rumah pada 

delapan arah mata angin.

3. Mendalami kosakata baru.

Numerasi
Menggunakan konsep skala untuk menaksir jarak 

sebenarnya antarbintang.

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

2. Berakhlak mulia.

3. Bernalar kritis.

4. Mandiri.

5. Kreatif.

Kak Angga mengajak Fani membaca cerita berjudul “Pemburu Langit”.

Bacaan tersebut antara lain menceritakan rasi bintang Orion, yang

bagi orang Indonesia menjadi tanda datangnya musim hujan. Apa

bedanya rasi bintang dan gugus bintang? Kak Angga lalu meminta

Fani menunjukkan benda-benda di sekitar rumah dengan delapan

arah mata angin. Selanjutnya, Kak Angga mengajarkan cara

menggunakan konsep skala 1:100 untuk menaksir jarak antarbintang

yang sebenarnya. Kemudian untuk persiapan Proyek Akhir Minggu,

siapkan bahan-bahan berupa kertas gambar, penggaris, alat tulis, dan

alat mewarnai untuk menggambar peta langit malam.

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 



Literasi
1. Membaca cerita lanjutan tentang rasi bintang Orion.

2. Menulis paragraf tentang nama rasi bintang dan bentuknya.

3. Menyunting tulisan.

Numerasi 
Menaksir luas dari suatu rasi bintang dengan skala.

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

2. Berakhlak mulia.

3. Mandiri.

4. Bernalar kritis.

5. Kreatif.

55

Sinopsis Muatan dan Materi Pembelajaran 

Kak Angga membaca bacaan “Petunjuk dari Langit”, tentang rasi

bintang Orion yang menjadi tanda datangnya musim hujan dan

dimulainya masa bercocok tanam. Dulu, petani harus

memperhatikan tanda-tanda alam supaya panennya berhasil.

Kemudian, Fani belajar menulis paragraf tentang nama rasi

bintang dan bentuknya. Setelah itu, Fani berlatih menentukan

gambar yang memiliki perbandingan antara persegi panjang kecil

dan persegi panjang besar sebesar 1 banding 4. Fani juga belajar

tentang konsep skala untuk menaksir luas dari suatu rasi bintang.

SD Kelas 5 Selasa 25/5 Episode 94: Petunjuk dari Langit



SD Kelas 5 Kamis 27/5 Episode 95: Kisah tentang Bintang

Apakah kalian pernah mendengar istilah Bintang Tujuh? Bintang
Tujuh adalah tujuh bintang terang yang terdapat pada Lintang
Kartika. Mengapa Lintang Kartika ini sering dikaitkan dengan
Kisah Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari? Fani lalu menulis cerita
rakyat di daerahnya, dan berlatih menyunting tulisan. Setelah itu
Kak Angga bercerita tentang Supernova, ledakan bintang yang
memancarkan energi menyerupai bentuk lingkaran. Fani pun
mempelajari konsep skala untuk menaksir luas dan jarak dari
suatu Supernova. Proyek Akhir Minggu berlanjut dengan
membuat peta langit dengan skala tertentu.

56

Sinopsis

Literasi
1. Membaca cerita rakyat yang dikabarkan berkaitan 

dengan kumpulan bintang.

2. Menulis cerita rakyat yang ada di sekitar tempat 

tinggalmu.

3. Menyunting tulisan.

Numerasi
Mempelajari konsep skala untuk menaksir luas dan jarak 

dari suatu Supernova.

Penguatan Karakter
Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, bernalar kritis, dan mandiri.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 5 Jumat 28/5 Episode 96: Kuharap Bintang Muncul Malam Ini

Mengapa kita sulit melihat bintang-bintang dan rasi bintang di
langit? Penyebabnya adalah polusi cahaya dan polusi udara!
Padahal, menurut bacaan “Apakah Bintang Pergi?”, rasi bintang
yang tidak terlihat bisa mengubah pola makhluk hidup, seperti
migrasi burung berubah waktunya. Kak Angga lalu mengajak
menulis kalimat imbauan untuk mengurangi polusi udara dan
cahaya di perkotaan. Selanjutnya, kalian akan belajar konsep skala
untuk menaksir jarak antarbintang yang sebenarnya. Kemudian
melanjutkan Proyek Akhir Minggu dengan memberikan
keterangan atau informasi pada peta langit. 57

Sinopsis

Literasi
1. Membaca tulisan tentang dampak polusi cahaya  dan 

polusi udara terhadap rasi bintang.

2. Menulis kalimat imbauan untuk mengurangi polusi 

udara dan cahaya di perkotaan.

3. Menggunakan kata-kata baru.

Numerasi
Mempelajari konsep skala untuk menaksir jarak 

sebenarnya antarbintang.

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

2. Berakhlak mulia.

3. Mandiri.

4. Bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 5 Senin 31/5 Episode 97: Rasi-Rasi Bintang Malam Ini

58

Sebelum mulai belajar, Kak Angga membacakan cerita “Petualangan

Cahaya Bintang”. Ternyata, bukan hanya petani yang menggunakan

rasi bintang untuk membantu menemukan arah, tetapi juga pelaut

dan pengembara. Fani dan Chika lalu belajar menghitung jarak

antara Bumi dan Matahari dalam triliun kilometer. Selanjutnya,

mereka mempelajari konsep skala 1 banding 9 tahun cahaya untuk

menaksir jarak sebenarnya antarbintang. Tentunya, dengan lebih

dulu mengetahui berapa kilometer 1 tahun cahaya itu. Pada hari

terakhir ini, kalian juga diminta membuat laporan untuk Proyek

Akhir Minggu, yaitu menggambar langit malam di sekitar rumah.

Sinopsis

Literasi
Membaca cerita “Petualangan Cahaya Bintang”.

Numerasi
Mempelajari konsep skala untuk menaksir jarak

sebenarnya antarbintang dan membuat denah

peta langit dalam bentuk rasi bintang.

Penguatan Karakter
1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan YME.

2. Berakhlak mulia.

3. Bernalar kritis.

4. Mandiri 

5. Kreatif. 

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6

dan sederajat

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

59



TEMA IX: SISTEM TATA SURYA

SUBTEMA 2: RASI BINTANG
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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 Senin 24/5 Episode 93: Fungsi Rasi Bintang
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Riska kedatangan temannya, Dina, yang akan mengerjakan tugas
mengenali rasi bintang berikut perbedaan dan persamaan
bersamanya. Pada langit yang cerah, mereka menemukan titik
cahaya terang yang terlihat berkerlap-kerlip. Mereka berhasil
menyaksikan rasi bintang Scorpio, Orion, Crux, dan Ursa Minor.
Berdasarkan pengamatan tersebut, mereka pun mengerjakan PR
dan belajar kosakata baru seputar rasi bintang. Ibu Riska juga
menjelaskan tentang bilangan negatif dengan contoh bintang
berdasarkan nilai magnitudo. Wah, ternyata bisa belajar banyak
dari rasi bintang, ya!

Sinopsis

Literasi
1. Rasi bintang.

2. Kosakata baru pada teks “Rasi Bintang di Langit”.

3. Melengkapi kalimat dengan menggunakan 

kosakata baru.

Numerasi 
1. Nilai magnitudo bintang.
2. Penjumlahan bilangan bulat.

Penguatan Karakter
1. Berkebhinekaan global.
2. Berakhlak mulia.
3. Bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6 Selasa 25/5 Episode 94:  Legenda Scorpius Si Kalajengking
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Dina ditanya seorang temannya: apa zodiakmu? Ayah bilang, zodiak

Dina Scorpio karena Dina lahir pada 2 November. Ayah pun

menjelaskan asal-usul rasi bintang Scorpio dalam bacaan “Legenda

Scorpius Si Kalajengking”. Ayah berjanji akan memperlihatkan

contoh rasi bintang di langit, ketika malam datang. Ketika bangun

pagi esok harinya, Dina terkaget-kaget, karena kamarnya sangat

gelap tanpa cahaya, tapi ada bintang-bintang yang amat banyak di

dinding dan langit-langit kamar! Ternyata, Ayah diam-diam

membelikan putri kesayangannya hiasan lampu tidur yang indah.

Wah, senangnya!

Sinopsis

Literasi
1. Asal usul rasi bintang Scorpio.

2. Bentuk rasi bintang.

3. Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).

Numerasi
Pengurangan bilangan bulat. 

Penguatan Karakter
1. Berakhlak mulia.

2. Bernalar kritis.

3. Kreatif.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6 Kamis 27/5 Episode 95: Astrologi dan Astronomi
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Kak Dimas sedang merapikan perlengkapan naik gunung. Rio

berpikir, kalau tersesat di hutan atau gunung, bagaimana ya? Kak

Dimas menjelaskan, kita bisa melihat petunjuk arah dengan rasi

bintang. Kak Dimas lalu menunjukkan lima gambar rasi bintang

yang paling sering dijadikan petunjuk, di antaranya Leo dan

Scorpio. Apakah Leo dan Scorpio yang dimaksud ini seperti pada

zodiak? Kak Dimas lantas menjelaskan perbedaan Astronomi dan

Astrologi. Rio senang berdiskusi dengan Kak Dimas, dan malah

penasaran ingin menghitung jarak Bintang ke Bumi.

Sinopsis

Literasi
1. Memahami Astrologi dan Astronomi.

2. Mengenal jenis-jenis Zodiak.

3. Berlatih menyunting kalimat.

Numerasi
Memperkirakan jarak bintang. 

Penguatan Karakter
1. Berkebhinekaan global.

2. Berakhlak mulia.

3. Bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6 Jumat 28/5 Episode 96: Langit Tak Berbintang
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Dina ingin sekali melihat rasi bintang malam ini, tapi tidak ada yang
nampak. Ayah menjelaskan, kadang ini terjadi karena adanya polusi
cahaya. Esok harinya, Riska bertamu ke rumah Dina untuk
mengerjakan tugas bersama, membuat karangan pendek berisi
imbauan. Dina pun mendapat ide membuat teks imbauan agar
masyarakat kota mau mengurangi polusi cahaya. Mereka pun asyik
menyusun ide pokok, perilaku yang harus dihindari dan dilakukan,
membuat kalimat larangan dan ajakan, hingga mengembangkan ide
menjadi karangan pendek. Riska juga bercerita bahwa ia pernah
membaca tentang kejadian unik bernama “tabrakan bintang”.

Sinopsis

Literasi
1. Polusi cahaya.
2. Teks imbauan. 
3. Kosakata baru pada teks informasi “Langit Tak 

Berbintang”.

Numerasi
Perkalian bilangan bulat.

Penguatan Karakter
1. Berkebhinekaan global.

2. Berakhlak mulia.

3. Bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 



SD Kelas 6 Senin 31/5 Episode 97: Peta Langit Malam 
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Riska asyik merancang pembuatan peta langit melalui tabel

rancangan. Ia harus melengkapi rasi bintang di langit Selatan yang

diketahui. Kemudian ia janjian sejak pagi dengan Dina untuk mulai

praktik membuat peta langit tersebut. Riska pun menyiapkan buku

cerita “Polaris Si Bintang Utara” yang hendak ia pinjamkan pada

Dina nanti. Setelah datang, Dina bercerita bahwa Ayahnya bilang

posisi bintang selalu bergeser. Mereka pun jadi tambah asyik

diskusi untuk mengenal rasi bintang dan menghitung pembagian

bilangan bulat dalam konteks pergerakan bintang.

Sinopsis

Literasi
Pengamatan lingkungan untuk mengidentifikasi 
rasi bintang.

Numerasi
1. Pergerakan bintang.
2. Pembagian bilangan bulat.

Penguatan Karakter
1. Berkebhinekaan global.

2. Berakhlak mulia.

3. Bernalar kritis.

Muatan dan Materi Pembelajaran 
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