
SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SDN I8 Baruga  

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS) 

Kelas    :  IV (Empat) 

Semester   :  Ganjil 

Kompetensi Inti 

KI-1   : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

 

Kompetensi dasar Materi pokok Kegiatan pembelajaran Penilaian  Alokasi 

waktu  

Sumber 

belajara 

3.1 mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat 

provensi. 

 

4.1 menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan 

 Letak dan luas 

kabupaten / kota dan 

provensi dalam peta  

 Kondisi/ karakteristik 

alam ( iklim) bentuk 

muka bumi, flora, 

fauna) 

 Kegiatan ekonomi 

dalam pemanfaatan 

Mencari tau kegemaran 

anggota keluarga 

dengan mewawancarai 

anggota  

 Membaca tentang 

jenis-jenis sumber 

daya alam 

 Memahami tentang 

persebaran sumber 

 Penilaian diri  

 Penilaian 

teman sebaya 

 Observasi 

 Jurnal/ 

catatan 

8 x 35 

menit 

1. Buku 

pegangan 

guru kelas 

IV  

2. Buku siswa  

3. Buku 

penunjang 

lain yang 

sesuai 



pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat 

provensi 

sumber daya alam 

 

daya alam 

 Dapat mengetahui 

manfaat dan 

pelastarian sumber 

daya alam 

 Dapat memahami 

hubungan antara 

sumber daya alam 

dengan kegiatan 

ekonomi 

 Dapat mengetahui 

pengaruh kondisi 

alam terhadap 

kegiatan ekonomi.   

 Melakukan 

pengamatan tentang 

sumber daya alam 

yang berpotensi di 

daerahnya. 

 Mendeskripsikan 

manfaat sumber 

daya alam yang ada 

di lingkungan 

setempat. 

 Menjelaskan sumber 

daya alam hubungan 

dengan kegiatan 

ekonomi masyarakat 

 Mengamati SDA 

dan berdiskusi   

 

 

4. Media 

cetak dan 

elektronik 

yang sesuai 

dengan 

materi 



Ilmu pengetahuan sosial 

3.1 mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat 

provensi. 

4.1 menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya 

 Kegiatan ekonomi 

dalam pemanfaatan 

sumber daya alam 

 

 Melakukan 

pengamatan tentang 

sumber daya alam 

yang berpotensi di 

daerahnya. 

 Mendeskripsikan 

manfaat sumber 

daya alam yang ada 

di lingkungan 

setempat. 

 Menjelaskan sumber 

daya alam hubungan 

dengan kegiatan 

ekonomi masyarakat 

 Mengamati SDA 

dan berdiskusi   

 

Tes tertulis 

Tes lisan  

Penguasaaan 
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