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SKENARIO PEMBELAJARAN 
Kelas : IV 
Tema  : 1. Indahnya Kebersamaan 
Subtema : 1. Kberagaman Budaya Bangsaku 
Semester : I (Ganjil) 
Alokasi Waktu : 120 menit 
 

Kompetensi Dasar Materi 
Bahasa Indonesia 
3.1 Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks 

lisan, tulis, atau visual. 
4.1 Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan 

antargagasan ke dalam kerangka tulisan. 

Gagasan Pokok dan Gagasan 
Pendukung 

Ilmu Pengetahuan Alam 
3.6 Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 
4.6 Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. 

Sifat-sifat bunyi 

Ilmu Pengetahuan Sosial 
3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia; serta hubungannya 
dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, 
etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia; 
serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 

Keragaman Alat Musik 
Tradisional Betawi 

 

Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat menata informasi berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ditemukan pada 
teks dengan tepat, menyajikan laporan percobaan pembuktian sifat-sifat bunyi secara mandiri, mengidentifikasi 

alat musik tradisional Betawi dengan penuh kreativitas. 

Alat/Media 
Whatsapp group (WAG) antara guru, orang tua, dan siswa 

Orang tua/wali yang menggunakan WA bersama anak. Jika anak yang mengoperasikan WA, maka orangtua/wali 
wajib mendampingi mereka. 

 

Bahan/Materi 
Kuis, Gambar dan Video 

 

Penilaian 
(1) Keaktifan partisipasi, (2) Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh, (3) Voice note, foto, atau video hasil kerja 

 

PESAN UNTUK ORANG TUA 

Selamat pagi, apa kabar Ayah/Bunda? Semoga Ayah/Bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Pada 
hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon bimbingan Ayah/Bunda 
untuk mendampingi ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. 

Ayah/Bunda jangan lupa untuk mengingatkan ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam 
melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari 
penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih. 
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Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air 

mengair sebelum dan sesudah memulai kegiatan! Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai 

pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu semoga kita selalu sehat dan 

diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini! Mintalah bantuan kepada ayah/bunda 

untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran ya! Jangan lupa ucapkan tolong bila 

minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan 

bantuan!  

Kegiatan 1 

Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok 

dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok 

dan gagasan pendukung? Simak penjelasannya 

melalui tautan berikut ini! 

https://youtu.be/OqqqTIDSmn0 

Bagaimana, sudah jelas bukan? Apabila ada yang 

kurang jelas, Ananda dapat bertanya melalui WAG 

kepada Bapak/Ibu guru ya! 

Kegiatan 2 

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan yang kaya 

akan sumber daya alam, ragam budaya, agama, 

bahasa, dan potensi untuk dikembangkan, salah 

satunya adalah kekayaan musik tradisional. Indonesia 

memiliki musik yang tidak dimiliki penduduk bumi yang 

lain, musiknya unik, memiliki kelebihan, enak 

dimainkan, bersahabat dengan alam dan diakui dunia. 

Bagaimana dengan alat musik tradisional Betawi? 

Supaya Kita bisa menjadi salah satu generasi penerus 

yang cinta dengan kekayaan lokal, sudah sepatutnya 

kita mengenal musik tradisional asal Betawi yang saat 

ini menjadi daerah asal Kita tinggal. Mari kita baca 

melalui tautan berikut! 

https://tinyurl.com/ya5rdhcs  

Ternyata kesenian tradisional Betawi sangatlah 

menarik untuk kita pelajari! Nah, sekarang ayo tuliskan 

gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap 

paragraf dari teks tadi. Tuliskan pada buku tulismu, 

fotolah hasilnya dan kirimkan ke WAG ya! 

TIM PENULIS: 

1. Imam Arfany Pahlawan, S.Pd 

2. Prawoto, S.Pd 

3. Haris, M.Pd 

4. Dr. Sri Handayani, M.M. 
 

 Bagi siswa yang tidak menggunakan smartphone 

simpan dulu tugasnya, nanti tunjukkan ke Bapak/Ibu 

guru kalau sudah masuk sekolah kembali.  
 

Kegiatan 3 

Tahukah Ananda bagaimana alat musik dapat 

menghasilkan bunyi? Alat musik dimainkan 

dengan cara dipukul, dipetik, ditiup, digesek, 

ditekan, atau digetarkan sehingga menghasilkan 

bunyi. Sekarang kita simak video berikut ini yuk! 

https://youtu.be/VbTi-X8BJlc 

Sekarang yuk kita buat klipping digital tentang 

alat-alat musik tradisional betawi dan cara 

memainkannya. Carilah foto-foto alat musik 

tradisional betawi melalui internet, kemudian 

gabungkan dengan aplikasi pengedit foto, dan beri 

nama serta cara memainkan pada tiap fotonya ya! 

Kalau sudah selesai kirimkan hasilnya pada WAG! 

 

Kegiatan 4 

Ananda, bukan hanya alat musik loh yang bisa 

menghasilkan bunyi. Benda-benda di sekitar kita juga 

dapat menghasilkan bunyi. 

Sekarang coba manfaatkan benda-benda yang ada 

disekitar rumahmu yang dapat menghasilkan bunyi. 

Buatlah video tentang benda tersebut dan berikan 

penjelasan bagaimana benda tersebut dapat 

menghasilkan bunyi! 

https://youtu.be/OqqqTIDSmn0
https://tinyurl.com/ya5rdhcs
https://youtu.be/VbTi-X8BJlc

