
MATERI SBDP TEMA 6 SUB TEMA 3 DAN SUB TEMA 4 

KELAS 1 

SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF KOTA MAGELANG 

 

SUB TEMA 3 :  

MEMBUAT BOLA BOLA PANCASILA 

Bahan utama pembuatan bola bola Pancasila yaitu menggunakan bahan yang lunak. 

Contoh:  

Plastisin      Play Dough      Tanah Liat 

 

 

 

 

Alat dan Bahan: 

▪ Bahan lunak (plastisin atau play dough atau tanah liat) 

▪ Gunting 

▪ Lem putih 

▪ Lambang sila-sila Pancasila 

Cara membuat: 

1. Gunting lambang sila-sila Pancasila 

Gunting melingkar sehingga berbentuk bundar. 

2. Kepal-kepal atau giling-giling bahan lunak dengan botol. 

Ini untuk memudahkan bahan lunak dibentuk. 

3. Bentuk bahan lunak menjadi bola. 

Ukuran bola disesuaikan dengan potongan lambang sila Pancasila. 

4. Beri lem lambang sila Pancasila. 

Tempelkan pada bola yang telah dibuat. 

5. Biarkan lem mengering sehingga lambang sila Pancasila merekat. 

(Buku Paket 1F Halaman 84-85) 



POT TANAH LIAT 

Alat dan bahan: 

▪ Tanah liat 

▪ Air 

▪ Kertas koran 

Cara membuat: 

1. Basahi tanah liat. 

Remas remas tanah liat hingga mudah dibentuk. 

2. Setelah mudah dibentuk buatlah bola dari tana liat. 

3. Selanjutnya buatlah tabung dari bola. 

Lakukan berulang kali agar diperoleh bentuk yang baik. 

4. Tekuk ke luar bagian mulut lubang. 

Haluskan agar lebih indah. 

5. Lakukan berulang kali agar hasil tekukan lebih halus lagi. 

6. Terakhir jemur pot tanah liat. 

Jemurlah pot di atas kertas koran agar tidak kotor. 

Jemur hingga pot benar-benar keras. 

(Buku Paket 1F Halaman 99-100) 



SUB TEMA 4 :  

MEMBUAT HIASAN PENSIL 

Alat dan bahan: 

▪ Bulu ayam (didapat dari kemoceng atau beli di toko kerajinan tangan) 

▪ Pensil 

▪ Mata boneka 

▪ Lem 

▪ Kain 

Cara membuat: 

1. Beri lem ujung pensil yang tidak diraut. 

2. Tempel beberapa bulu ayam pada ujung pensil. 

Pastikan bulu ayam merekat. 

3. Bungkus bagian ujung pensil dengan kain. 

Jangan lupa beri lem. 

Lem akan merekatkan kain pada pensil. 

4. Beri mata boneka. 

Lem bagian belakang mata boneka. 

Tempelkan pada kain. 

5. Hiasan pensilpun sudah jadi. 

(Buku Paket 1F Halaman 123) 

 

 

 

  


