
Kepada YTH 

Orang Tua Siswa Kelas 5B 

 

Buku siswa yang berbasis aktivitas menampilkan ringkasan materi yang sangat minimal, dibutuhkan 

sumber-sumber lain untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan pembelajaran siswa (dari internet, buku-

buku, koran, majalah, dll.) Oleh karena itu, kami mohon bantuan bapak/ibu untuk membantu siswa 

melakukan kegiatan “Ayo Mencari Tahu” dan kegiatan “kerjasama dengan orang tua siswa” pada buku 

siswa tema 3 sub tema 3. Kegiatan ini perlu dilakukan di rumah agar supaya pembelajaran di sekolah bisa 

lebih aktif, dan konstruktif. Berikut daftar kegiatan yang dapat dilakukan bersama anak di rumah adalah 

sebagai berikut: 

No Kegiatan “Ayo Mencari Tahu” (studi 
pustaka) 

Kegiatan “Kerjasama dengan orang tua” Rujukan 

1 Mencari informasi tentang pentingnya 
kegiatan ekspor- impor di Indonesia 

Menggambar denah yang menunjukkan 
lokasi dari rumahmu ke sekolah. Perhatikan 
arah mata angin dan skala yang digunakan. 
Perkirakan jarak dalam kilometer (km). 

Buku Siswa 
hal 86 

2 Apa itu magnet?  dan bagaimana cara 
membuat magnet? 

Membuat kompas sederhana di rumah  Buku Siswa 
hal 89-90 

3 Infomasi mengenai pentingnya 
kegiatan perdagangan internasional 
dalam bidang politik bagi Indonesia 

Membuat kesepakatan mengenai hal-hal 
yang harus dilakukan semua anggota 
keluarga untuk dapat meningkatkan 
penerapan persatuan dan kesatuan di rumah 

Buku Siswa 
hal 97 

4 Arti pendidikan formal, informal dan 
nonformal beserta contohnya  

Melakukan diskusi bersama anak tentang 
pendidikan formal, informal dan nonformal 
beserta contohnya 

Buku Siswa 
hal 98-99 

5 Mencari manfaat perdagangan 
internasional bagi Indonesia dalam 
bidang pertahanan dan keamanan? 

Mendiskusikan bersama anak tentang 
manfaat perdagangan internasional bagi 
Indonesia dalam bidang pertahanan dan 
keamanan  

Buku Siswa 
hal 105-106 

6 Mencari informasi tentang Google 
glass dan tari tor-tor  

Mendiskusikan informasi yang sudah 
diperoleh berkaitan dengan Google glass dan 
tari tor-tor 

Buku Siswa  
Hal 108 dan 
111 

Catatan: Kegiatan pembelajaran di atas,  akan dilaksanakan pada tanggal 6-13  November 2012-.  

 

Besar harapan saya agar bapak/ibu orang tua dapat membantu anak untuk melakukan kegiatan seperti 

pada tabel di atas. Atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu orang tua siswa, saya ucapkan banyak 

terima kasih. 

 

Salam  

Guru Kelas 5B 

Made Nuryadi 


