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Rangkuman materi pembelajaran 5 tema 1 subtema 2 Kebersamaan
dalam Keberagaman Kelas 4 SD dan kunci jawabannya. Pada topik
pelajaran tematik 1 SD/MI kelas IV tentang “Indahnya Kebersamaan”
dibagi menjadi beberapa subtema, salah satunya Kebersamaan dalam
Keberagaman. Subtema 2 ini dibagi menjadi 6 pembelajaran. Berikut ini
ringkasan isi pembelajaran kelima.
Sebelumnya, kamu telah belajar teknik menari Bungong Jeumpa. Tari
Bungong Jeumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri.
Ayo, menari dalam formasi duduk.
Ayo Berdiskusi!

Apakah kamu masih ingat gerakan tari Bungong Jeumpa dalam formasi
duduk?

Diskusikan dan peragakan secara berpasangan menarikan tarian
tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai
gerakannya, berlatihlah secara berkelompok dengan iringan musik.
Perhatikan arahan dan peragaan dari guru terlebih dahulu.
Tahukan kamu bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar
kita saling mengenal dan saling menghargai? Tugas kita adalah
menciptakan keselarasan di tengah-tengan perbedaan.
Masih ingat tangram yang telah kamu pelajari sebelumnya? Pada
tangram tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda-beda. Coba kamu
perhatikan kembali berbagai tangram berikut. Dengan bentuk yang
berbeda-beda, kita bisa membentuk bangun atau gambar baru yang
menarik dan kreatif.
Beri huruf (A, B, C, D, dan seterusnya) di setiap sudut pada tangram
tersebut. Tulis taksiranmu untuk besar masing-masing sudut yang
sudah kamu beri huruf pada tabel berikut.
No

Sudut

Perkiraan

Hasil Pengukuran

1

A

75°

80°

2

ABC

90°

90°

3

BCD

90°

90°

4

CDB

90°

90°

5

CDA

90°

90°

Sekarang buktikan taksiranmu dengan mengukur menggunakan busur
derajat dan tuliskan hasilnya pada tabel di atas. Tulis kesimpulanmu
tentang hasil pengukuran sudut tersebut.
Ayo Berdiskusi!
Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar
agama di sekitar tempat tinggalmu? Buatlah gambar yang berkaitan
dengan perayaan hari besar agama tersebut!
Sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan
hari besar keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu
lihat di lingkungan tempat tinggalmu.
Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber
kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut
menyebar dari Sabang sampai Merauke.

