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KDB MATEMATIKA SD/MI KLS.6/K13N
  

  

Buku Know Do Be (KDB) disusun untuk peserta didik SD dan MI. Buku ini dapat membantu
peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran secara maksimal dan tuntas. Buku ini juga
mengadaptasi pembelajaran paradigma baru. Adapun hal yang dapat dikembangkan oleh
peserta didik meliputi kemampuan literasi dan numerasi, perancangan dan pengerjaan
praproyek, serta penguatan profil pelajar Pancasila.

  

Keunggulan produk:

  

Buku ini memiliki karakteristik
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    -  Adaptasi Pembelajaran Paradigma Baru digunakan sebagai penyesuaian perubahan
pembelajaran yang memfokuskan pada kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
 
    -  Tujuan Pembelajaran disajikan sebagai penuntun atas capaian pembelajaran yang
harus dimiliki peserta didik pada pembelajaran paradigma baru.   
    -  Know – Pemahaman Materi Inti berisi materi inti yang didukung dengan video
pembelajaran dan peta konsep.   
    -  Do – Kegiatan Terbimbing Mandiri berisi kegiatan terbimbing yang dikerjakan secara
mandiri untuk mematangkan pemahaman materi yang sedang dipelajari.   
    -  Be – Uji Capaian Pembelajaran berisi soal-soal latihan berupa soal pilihan ganda, isian
singkat, dan esai. Fitur ini juga dilengkapi berbagai model soal sebagai berikut.   

    
    1. Latihan Soal AKM berisi berbagai soal tipe AKM untuk menguji kemampuan literasi dan
numerasi serta keterampilan bernalar kritis peserta didik yang berkaitan dengan capaian
pembelajaran per bab.   
    2. Paket Simulasi AKM Kelas berisi soal tipe AKM yang berkaitan dengan materi yang
sudah dipelajari selama satu tahun.   
    3. Soal HOTS berisi soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk
mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik.   
    4. Praproyek-Profil Pelajar Pancasila berisi tugas atau kegiatan yang bertujuan melatih
peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk
memecahkan masalah tersebut.   
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