
1Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Kelas V

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 1. Melakukan pengerjaan hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah.

Kompetensi Dasar : 1.1 Melakukan pengerjaan hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya,

pembulatan, dan penafsiran.

Indikator : 1.1.1 Menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif untuk melakukan

penghitungan secara efisien.

1.1.2 Membulatkan bilangan dalam satuan, puluhan, dan ratusan terdekat.

1.1.3 Menaksirkan hasil pengerjaan hitung dua bilangan.

Alokasi Waktu : 10 jam pelajaran (4 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjumlahkan dan menglikan bilangan bulat dengan menggunakan sifat komutatif, asosiatif,

dan distributif.

2. Siswa dapat membulatkan bilangan ke satuan, puluhan, dan ratusan terdekat.

3. Siswa dapat menaksirkan hasil pengerjaan hitung bilangan bulat.

B. Materi Ajar

Pengerjaan hitung bilangan bulat.

C. Metode Pembelajaran

Tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, dan ceramah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali cara menjumlahkan dua bilangan.

Motivasi : Bila materi dikuasi oleh siswa, maka siswa dapat menyelesaikan penjumlahan dengan efisien.

Kegiatan Inti

1. Beberapa anak maju mengerjakan soal penjumlahan yang mengarah pada sifat komutatif dan asosiatif.

2. Siswa dan guru berdiskusi tentang sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan.

3. Siswa dan guru bertanya jawab untuk mengerjakan soal tentang sifat komutatif dan asosiatif pada

penjumlahan yang terdapat dalam Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 43.

4. Siswa berdiskusi kelompok tentang sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian.

5. Siswa menerjakan latihan soal-soal tentang sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian yang terdapat

pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 46.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : 1. Membahas tugas rumah.

2. Mengingat kembali tentang sifat komutatif dan asosiatif.

Motivasi : Menghitung secara efisien dengan sifat komutatif dan asosiatif.
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Kegiatan Inti

1. Siswa dan guru bertanya jawab yang mengarah ke sifat penyebaran (seperti penjualan buku di koperasi

sekolah selama dua hari pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati,

halaman 47).

2. Siswa menuliskan kalimat matematika dari tanya jawab di atas.

3. Guru menginformasikan tentang sifat penyebaran berdasarkan kalimat matematika yang ditulis siswa.

4. Dibimbing guru, siswa berdiskusi kelompok membahas soal-soal latihan pada buku Matematika kelas

V, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 48–49.

5. Guru dan siswa membahas tentang hasil diskusi kelompok.

6. Siswa mengerjakan soal-soal latihan (Uji Keterampilan) pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur

Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 49.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 3 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : 1. Membahas tugas rumah.

2. Menaksir tinggi badan teman sebangku.

Motivasi : Bila materi ini dikuasai maka akan bermanfaat dalam bidang usaha atau dalam jual beli.

Kegiatan Inti

1. Melalui tanya jawab, siswa dan guru mengingat kembali tentang pembulatan ke satuan terdekat.

2. Siswa berdiskusi kelompok tentang pembulatan bilangan ke satuan, puluhan, dan ratusan terdekat.

3. Guru dan siswa mendiskusikan hasil kerja kelompok.

4. Siswa mengerjakan soal-soal latihan (Uji Keterampilan) tentang pembulatan hasil pengerjaan hitung

pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 54.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 4 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : 1. Membahas tugas rumah.

2. Mengingat kembali tentang pembulatan bilangan.

Motivasi : Pedatang dan pengusaha harus pandai menaksir harga.

Kegiatan Inti

1. Guru menginformasikan tentang taksiran rendah dan taksiran tinggi.

2. siswa berdiskusi kelompok membahas tentang taksiran hasil pengerjaanhitung dengan taksiran rendah,

taksiran tinggi, dan taksiran yang baik.

3. Siswa dan guru membahas hasil kerja kelompok.

4. Beberapa siswa berdemonstrasi mengerjakan soal di papan tulis.

5. Siswa mengerjakan uji ketrampilan 3 pada buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, hlm.53.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Kartu bilangan
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F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tertulis

Bentuk instrumen : Isian dan uraian

Contoh instrumen:

Kerjakan dengan benar.

1) 3.945 + 473 = 473 + . . . = . . .

2) 89 + (123 + 96) = . . . + . . . = . . .

3) 24 × 45 = . . . × 24 = . . .

4) (17 × 28) × 34 = 17 × . . . = . . .

5) 63 × (71 + 16) = (63 × . . .) + (63 × . . .) = . . . + . . . = . . .

6) 51 × 38 = (51 × 30) – (51 × . . . ) = . . . – . . . = . . .

7) 33 × 24 dibulatkan ke puluhan terdekat = . . .

8) Taksiran rendah dari 29 × 12 = . . .

Taksiran tinggi dari 29 × 12 = . . .

Taksira yang baik dari 29 × 12 = . . .

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 1. Melakukan pengerjaan hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah.

Kompetensi Dasar : 1.2 Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB.

Indikator : 1.2.1 Menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima.

1.2.2 Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB.

Alokasi Waktu : 8 jam pelajaran (3 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima.

2. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yagn berkaitan denga KPK dan FPB.

B. Materi Ajar

Pengerjaan bilangan bulat.

C. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan ceramah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali tentang bilangan prima.

Motivasi : Menentukan FPB dengan faktorisasi prima.

Kegiatan Inti

1. Dibimbing guru, siswa menentukan faktor prima dan faktorisasi prima beberapa bilangan.

2. Siswa mendemonstrasikan cara menentukan faktor prima dan faktorisasi prisma denga pohon faktor di

papan tulis.

3. Guru menginformasikan cara menentukan FPB dengan faktorisasi prima bilangan dengan tanya jawab.

4. Siswa mengerjakan latihan (Uji Keterampilan) pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin

dan Heny Kusumawati, hlm.60.

5. Diskusi kelas tentang hasil pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : 1. Membahas tugas rumah.

2. Mengingat kembali faktor prima dan faktorisasi prima.

Motivasi : Menentukan KPK dengan faktorisasi prima.

Kegiatan Inti

1. Beberapa siswa mendemontrasikan cara menentukan faktor prima dan faktorisasi prima di papan tulis.

2. Guru menginformasikan cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima.

3. Siswa mengerjakan soal Uji Keterampilan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan

Heny Kusumawati, halaman 62.

4. Siswa dan guru berdiskusi kelas membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.
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Pertemuan 3 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : 1. Membahas tugas rumah.

2. Mengingat tentang FPB dan KPK.

Motivasi : Banyak kegiatan sehari-hari yang menggunakan KPK dan FPB.

Kegiatan Inti

1. Guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan KPK dan FPB, siswa menyebutkan pertanyaan

lain dalam kehidupan sehari-hari.

2. Siswa membahas soal nomor 1 pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 63 dengan bimbingan guru.

3. Siswa mengerjakan soal yang lain pada buku yang sama.

4. Siswa dan guru berdiskusi kelas membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Lembar contoh pohon faktor

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tes tertulis

Bentuk instrumen : Isian dan uraian

Contoh instrumen:

Kerjakan soal-soal berikut.

1) Tentukan FPB dari 462 dan 525.

2) Tentukan KPK dari 110 dan 462

3) Pak Made dan Pak Putu adalah dua satpam yang berjaga di perusahaan berbeda. Setiap berjaga

6 hari Pak Made libur 1 hari, sedangkan Pak Putu mendapat 1 hari setelah berjaga 12 hari. Hari ini Pak

Made dan Pak Putu libur bersamaan. Kapan mereka libur bersama lagi?

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 1. Melakukan pengerjaan hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah.

Kompetensi Dasar : 1.3 Melakukan pengerjaan hitung campuran bilangan bulat.

Indikator : 1.3.1 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

1.3.2 Melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat.

1.3.3 Melakukan pengerjaan hitung campuran bilangan bulat.

Alokasi Waktu : 7 jam pelajaran (3 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

2. Siswa dapat mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan bulat.

3. Siswa dapat menyelesaikan hitung campuran bilangan bulat.

B. Materi Ajar

Pengerjaan hitung bilangan bulat.

C. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan ceramah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengulang cara menulis dan membaca bilangan cacah.

Motivasi : Materi ini bermanfaat dalam membuat buku kas.

Kegiatan Inti

1. Melalui tanya jawab, siswa dan guru membahas cara menulis dan membaca bilangan bulat.

2. Siswa mengerjakan daftar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang dipasang guru di papan

tulis.

3. Siswa dan guru membahas pekerjaan siswa dan mendiskusikan cara menjumlah dan mengurangi

bilangan bulat dengan peraga.

4. Siswa mengerjakan soal-soal latihan uji ketrampilan 6 pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur

Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 3.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : 1. Membahas tugas rumah.

2. Mengingat tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

Motivasi : Materi ini sangat diperlukan ahli keuangan.

Kegiatan Inti

1. Siswa mengerjakan daftar perkalian dan pembagian bilangan bulat yang dipasang guru di papan tulis.

2. Guru dan siswa membahas pekerjaan siswa dan cara mengalikan dan membagi bilangan bulat.

3. Siswa mengerjakan soal-soal latihan (Uji Keterampilan) pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur

Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 13.

4. Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa dalam diskusi kelas.
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Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 3 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : 1. Membahas tugas rumah.

2. Mengulang tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat.

Motivasi : Ahli keuangan dan pembukuan sangat memerlukan materi ini.

Kegiatan Inti

1. Beberapa siswa mendemonstrasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan

bulat di papan tulis.

2. Guru dan siswa membahas urutan pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah, kemudian

diarahkan pada bilangan bulat.

3. Siswa mengerjakan Uji Keterampilan 10 pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan

Heny Kusumawati, halaman 16.

4. Diskusi kelas tentang hasil pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan Guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Daftar pengerjaan hitung bilangan bulat.

F. Penilaian

Teknik : Tertulis dan lisan

Bentuk instrumen : Isian dan uraian

Contoh instrumen:

Kerjakan soal-soal berikut.

1) –19 + 35 = . . .

2) 47 – (–13) = . . .

3) 276 + (–129) = . . .

4) –178 – 314 = . . .

5) 367.205 – 77 × 15 + 17.564 : 50 = . . .

6) –2.478 : 59 – (38.190 + 9.160) : 50 = . . .

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 1. Melakukan pengerjaan hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah.

Kompetensi Dasar : 1.4 Menghitung pemangkatan dan akar sederhana.

Indikator : 1.4.1 Menuliskan pemangkatan dua sebagai perkalian berulang.

1.4.2 Melakukan pengerjaan hitung yang melibatkan bilangan berpangkat dua.

1.4.3 Melakukan penarikan akar pangkat dua dari bilangan kuadrat.

1.4.4 Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan akar pangkat dua dan

bilangan kuadrat.

Alokasi Waktu : 13 jam pelajaran (5 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menuliskan pemangkatan dua sebagai perkalian berulang.

2. Siswa dapat menyelesaikan pengerjaan hitung pada bilangan berpangkat dua.

3. Siswa dapat melakukan penarikan akar pangkat dua bilangan kuadrat.

4. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita pada bilangan kuadrat dan akar pangkat dua.

B. Materi Ajar

Pengerjaan hitung bilangan bulat.

C. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, diskusi, tanya jawab, tugas, dan ceramah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengulang perkalian bilangan bulat (dengan bilangan yang sama).

Motivasi : Materi ini diperlukan ahli keuangan dalam membagi gaji karyawan.

Kegiatan Inti

1. Siswa mendemonstrasikan perkalian dua bilangan yang sama di papan tulis.

2. Guru menginformasikan tentang arti bilangan kuadrat.

3. Siswa mengerjakan soal-soal latihan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 19.

4. Siswa dan guru membahas pekerjaan siswa dalam diskusi kelas.

5. Guru memberikan beberapa trik untuk menentukan bilangan kuadrat (suatu contoh: bilangan kuadrat

dari bilangan satuan 5).

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengulang tentang bilangan kuadrat.

Motivasi : Materi ini sangat diperlukan oleh pembagi gaji pada suatu perusahaan.

Kegiatan Inti

1. Tanya jawab tentang bilangan kuadrat dan siswa disuruh mendemonstrasikan pengerjaannya di papan tulis.

2. Guru menyampaikan informasi tentang cara pengerjaan hitung bilangan kuadrat.

3. Siswa mengerjakan soal-soal latihan Uji Keterampilan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur

Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 19.

4. Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa, dan menentukan deret bilangan kubus (bilangan

kuadrat).
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Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 3 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali tentang bilangan kuadrat.

Motivasi : Materi ini sangat diperlukan oleh seorang pengusaha.

Kegiatan Inti

1. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang bilangan kuadrat, kemudian mengarah kepada akar

kuadrat.

2. Guru menginformasikan tentang arti akar pangkat dua, dan cara menentukannya.

3. Siswa mengerjakan soal-soal latihan Uji Keterampilan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur

Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 22.

4. Diskusi kelas tentang pekerjaan siswa.

5. Guru memberikan trik untuk menentukan akar pangkat dua dan bilangan kuadrat dari bilangan kelipatan

sepuluh dan bilangan satuan.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru dan siswa melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 4 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali bilangan akar pangkat dua.

Motivasi : Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui hal-hal yang berhubungan dengan bilangan kuadrat

dan akar pangkat dua.

Kegiatan Inti

1. Beberapa siswa mendemonstrasikan cara mengerjaan bilangan pangkat dua dan akar pangkat dua di

papan tulis.

2. Guru dan siswa bertanya jawab tentang panjang sisi persegi yang telah diketahui luasnya.

3. Siswa mengerjakan soal cerita pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 24.

4. Siswa dan guru berdiskusi kelas membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 5 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat tentang sisi persegi.

Motivasi : Untuk memasang ubin rumah perlu memahami ukuran yang berhubungan dengan bilangan

kuadrat.

Kegiatan Inti

1. Siswa membentuk kelompok yang telah ditentukan jumlah anggotanya.

2. Secara berkelompok siswa membuat berbagai persegi dari kertas karton dengan ukuran ditentukan

oleh guru.

3. Bersama kelompoknya, siswa mengukur benda-benda di kelas dengan persegi yang sesuai agar tidak

bersisa/memotong persegi.

4. Siswa dan kelompoknya menyerahkan daftar hasil pekerjaannya.

5. Diskusi kelas tentang hasil pekerjaan kelompok.
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Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru dan siswa melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Penggaris, pensil, gunting, dan kertas karton

F. Penilaian

Teknik : Te lisandan tertulis

Bentuk instrumen : Isian, uraian, dan tugas

Contoh instrumen:

Kerjakan soal-soal berikut.

1) 172 = . . . × . . . = . . .

2) 732 = . . . × . . . = . . .

3) 82 + 122 = . . . + . . . = . . .

4) 342 – 252 = . . . – . . . = . . .

5) 852 – (30 – 11)2 = . . . – . . . = . . .

6) ���  = . . .

7) ���  = . . .

8) ��� – ���  = . . .

9) ��� × ��: ��  = . . .

10) ( �		 + �		 ) : �		  = . . .

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan

masalah.

Kompetensi Dasar : 2.1 Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam.

Indikator : 2.1.1 Menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam.

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (1 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat membaca tanda waktu dengan notasi 24 jam (termasuk keterangan siang, sore, dan

malam)

2. Siswa dapat menuliskan tanda waktu dengan notasi 24 jam.

B. Materi Ajar

Pengukuran (tanda waktu)

C. Metode Pembelajaran

Tugas, demonstrasi, tanya jawab, dan ceramah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Tanya jawab tentang waktu kegiatan siswa (tidur, bangun, dan sebagainya).

Motivasi : Keteraturan waktu dapat menjaga kesehatan.

Kegiatan Inti

1. Siswa menyusun daftar kegiatan sehari-hari, lengkap dengan waktunya.

2. Beberapa siswa maju ke depan kelas untuk menunjukkan waktu kegiatan pada model jam yang

disediakan guru.

3. Siswa membaca tanda waktu dengan notasi 24 jam, dengan keterangan pagi, sore, dan malam yang

terdapat pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 33.

4. Diskusi kelas untuk membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati.

2. Model jam tiruan dari kertas/triplek.

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tes tertulis

Bentuk instrumen : Isian, uraian, dan tugas

Contoh instrumen:

Kerjakan soal-soal berikut.

1) Iwan belajar malam hari pukul . . .

atau pukul . . .

dibaca . . .
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2) Iwan berangkat sekolah pukul . . .

dibaca . . .

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.



13Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Kelas V

Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan

masalah.

Kompetensi Dasar : 2.2 Melakukan pengerjaan hitung satuan waktu.

Indikator : 2.2.1 Melakukan pengerjaan hitung yang melibatkan satuan waktu.

Alokasi Waktu : 3 jam pelajaran (1 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan satuan waktu.

B. Materi Ajar

Pengukuran (tanda waktu)

C. Metode Pembelajaran

tanya jawab, diskusi, dan tugas.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali tentang waktu kegiatan siswa.

Motivasi : Keterangan waktu berguna untuk melaksanakan tugas.

Kegiatan Inti

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang waktu yang akan datang dan waktu yagn telah lewat.

2. Siswa mengerjakan soal cerita pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 38.

3. Diskusi kelas untuk membahas pekerjaan siswa menggunakan peraga.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru dan siswa melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati.

2. Model jam tiruan dari kertas/triplek.

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tertulis

Bentuk instrumen : Isian, uraian, dan tugas.

Contoh instrumen:

Empat jam yang lalu pukul 08.30.

Pukul berapakah dua jam yang akan datang?

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan

masalah.

Kompetensi Dasar : 2.3 Melakukan pengukuran sudut.

Indikator : 2.3.1 Menentukan dan menaksirkan besar sudut.

2.3.2 Mengukur dan membuat sudut dengan alat.

Alokasi Waktu : 5 jam pelajaran (2 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menaksirkan besar sudut.

2. Siswa dapat mengukur dan membuat sudut dengan alat.

B. Materi Ajar

Pengukuran (sudut)

C. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan tugas.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali tentang sudut siku-siku.

Motivasi : Petugas pengukur tanah perlu memahami tentang sudut.

Kegiatan Inti

1. Siswa berdemonstrasi untuk menunjukkan sudut yang dibentuk oleh jarum jam, dimulai dari sudut

siku-siku.

2. Siswa menaksirkan besar sudut dengan sudut satuan yang dibuat guru.

3. Siswa mengerjakan soal-soal Uji Keterampilan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin

dan Heny Kusumawati, halaman 70.

4. Siswa dan guru diskusi kelas membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali besar sudut pada jarum jam.

Motivasi : Seorang pilot dan nahkoda perlu memahami tentang sudut.

Kegiatan Inti

1. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang alat ukur sudut (busur derajat) serta bagian-bagiannya.

2. Guru menginformasikan cara mengukur dan membuat sudut dengan busur derajat.

3. Siswa mengerjakan soal-soal latihan pada buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 72 dan 74.

4. Diskusi kelas oleh siswa dan guru membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.
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E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Model jam, busur derajat, penggaris, dan sudut satuan.

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tes tertulis

Bentuk instrumen : Isian, uraian, dan tugas

Contoh instrumen:

Kerjakan soal-soal berikut.

1) Ukurlah sudut-sudut berikut dengan busur derajat.

a. b. c.

2) Lengkapilah kaki sudut lainnya sehingga membentuk sudut yang dimaksud.

a. b. c.

∠ ABC = 50° ∠ PQR = 70° ∠ XYZ = 40°

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.

A

B

P

Q X Y

A

B

C

P

Q

R

X

Y

Z
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan

masalah.

Kompetensi Dasar : 2.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan.

Indikator : 2.4.1 Menentukan hubungan antarsatuan jarak, waktu, dan kecepatan.

Alokasi Waktu : 5 jam pelajaran (2 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menentukan satuan waktu, satuan jarak, dan satuan kecepatan.

2. Siswa dapat menentukan hubungan antarsatuan waktu, jarak, dan kecepatan.

B. Materi Ajar

Pengukuran (waktu, jarak, dan kecepatan)

C. Metode Pembelajaran

Tanya jawab, diskusi, dan tugas.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali hubungan antarsatuan panjang dan antarsatuan waktu.

Motivasi : Materi ini sangat diperlukan oleh seorang sopir.

Kegiatan Inti

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang satuan jarak dan satuan waktu.

2. Diskusi kelas tentang satuan kecepatan, dengan bimbingan guru.

3. Siswa mengerjakan soal-soal latihan pada Buku Matematika V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 83.

4. Diskusi kelas membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat satuan jarak, satuan waktu, dan satuan kecepatan.

Motivasi : Materi ini berguna bagi pilot dan pembalap.

Kegiatan Inti

1. Siswa dan guru bertanya jawab tentang hubungan antar satuan jarak, antarsatuan waktu, dan

antarsatuan kecepatan.

2. Secara berkelompok, siswa mengerjakan soal-soal latihan pada Buku Matematika kelas V, karangan

Nur Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 84.

3. Beberapa siswa menyampaikan hasil diskusi, sedangkan kelompok lain menanggapi.

4. Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.
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E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Penggaris/meteran dan jam.

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tes tertulis

Bentuk instrumen : Kuis, isian, dan tugas

Contoh instrumen:

Ayah bersepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 9 km dalam waktu 15 menit. Berapa km/jam kecepatan

sepeda motor ayah? Berapa m/detik kecepatan sepeda motor ayah?

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan

masalah.

Kompetensi Dasar : 3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang.

Indikator : 3.1.1 Menentukan rumus luas trapesium dengan memanfaatkan rumus luas persegi

panjang.

3.1.2 Menentukan luas trapesium.

3.1.3 Menentukan rumus luas layang-layang dengan memanfaatkan rumus luas

segitiga.

3.1.4 Menentukan luas layang-layang.

Alokasi Waktu : 15 jam pelajaran (6 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menentukan rumus luas trapesium.

2. Siswa dapat menentukan luas trapesium.

3. Siswa dapat menentukan rumus luas layang-layang.

4. Siswa dapat menentukan luas layang-layang.

B. Materi Ajar

Pengukuran (luas bangun datar)

C. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, tanya jawab, diskusi, tugas, dan ceramah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali tentang bangun persegi panjang dan luasnya.

Motivasi : Materi ini sangat diperlukan dalam pembuatan rumah.

Kegiatan Inti

1. Siswa membuat bangun persegi panjang dari kertas dengan panjang dan lebar yang ditentukan.

Selanjutnya, dipotong sedemikian rupa sehingga kedua potongan jika disatukan membentuk trapesium.

2. Siswa menentukan luas persegi panjang sebelum dipotong.

3. Siswa disuruh mengukur dan menjumlahkan sisi sejajar trapesium.

4. Siswa menentukan tinggi trapesium dengan mengalikan lebar persegi panjang dengan dua.

5. Dibimbing guru, siswa menentukan rumus luas trapesium berdasarkan rumus luas persegi panjang,

seperti yang terdapat pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati,

halaman 89.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat rumus luas persegi panjang dan trapesium.

Motivasi : Materi sangat diperlukan oleh perancang bangunan.

Kegiatan Inti

1. Siswa mengingat rumus luas trapesium dengan bertanya jawab.

2. Siswa menentukan tinggi trapesium apabila kedua sisi sejajar dan luasnya diketahui.
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3. Siswa menentukan panjang salah satu sisi sejajar, jika luas, tinggi, dan panjang sisi sejajar yang lain

telah diketahui.

4. Siswa melengkapi soal-soal latihan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 90–91.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 3 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat luas trapesium.

Motivasi : Untuk menghitung genting atap rumah, seorang tukang dapat menggunakan rumus luas

trapesium.

Kegiatan Inti

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang masalah sehari-hari yang berhubungan dengan bangun

trapesium.

2. Bersama kelompoknya, siswa mengerjakan soal-soal latihan yang telah disiapkan guru (berupa gambar

trapesium dan soal uraian).

3. Beberapa siswa maju menyampaikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain menanggapi.

4. Siswa bersama-sama mengambil kesimpulan dengan bimbingan guru.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 4 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali tentang bangun segitiga dan luasnya.

Motivasi : Materi ini diperlukan bagi para arsitek.

Kegiatan Inti

1. Siswa menggambar dua buah segitiga sama kaki yang tingginya berbeda tetapi alasnya sama panjang

dengan ukuran ditentukan guru.

2. Siswa menentukan luas dua segitiga yang telah dibuat.

3. Siswa menghimpitkan kedua alas segitiga sehingga membentuk bangun layang-layang. Diagonal layang-

layang adalah panjang alas segitiga dan jumlah dari tinggi kedua segitiga.

4. Dibimbing guru, siswa menentukan rumus luas layang-layang seperti yang terdapat pada Buku

Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 92.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 5 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat rumus luas layang-layang.

Motivasi : Menggunakan materi ini kita dapat menentukan luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat

mainan layang-layang.

Kegiatan Inti

1. Siswa menentukan ulang rumus luas layang-layang.

2. Siswa menentukan luas layang-layang jika panjang kedua diagonal diketahui.

3. Siswa menentukan panjang diagonal pendek layang-layang jika luas dan panjang diagonal panjang

telah diketahui.
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4. Siswa menentukan diagonal panjang jika panjang diagonal pendek dan luas layang-layang telah

diketahui.

5. Siswa melengkapi tabel Uji Keterampilan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan

Heny Kusumawati, halaman 93.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 6 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat rumus luas layang-layang.

Motivasi : Materi ini diperlukan dalam mebuat mainan layang-layang.

Kegiatan Inti

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan layang-layang.

2. Bersama kelompoknya, siswa mengerjakan soal-soal latian yang telah disiapkan guru (berupa gambar

bangun dan soal uraian).

3. Beberapa siswa maju untuk menyampaikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain menanggapi.

4. Siswa mengambil kesimpulan dengan bimbingan guru.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Penggaris, pensil, kertas karton, dan gunting.

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tes tertulis

Bentuk instrumen : Kuis, isian, dan tugas

Contoh instrumen:

Kerjakan soal-soal berikut.

1) Sebuah trapesium panjang sisi alasnya 12 cm, panjang sisi atasnya 6 cm, dan tingginya 8 cm.

Berapa luas trapesium tersebut?

2) Sebuah layang-layang panjang diagonalnya 18 cm dan 12 cm. Berapa luas layang-layang tersebut?

3) Tanah Pak Joko berbentuk trapesium. Panjang sisi tanah yang sejajar 10 m dan 16 m dan jarak kedua

sisi tersebut 12 m.

Berapa luas tanah Pak Joko?

4) a. L = . . . b. L = . . .

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.

6 cm

8 cm

14 cm

4 cm

8 cm

3 cm
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan

masalah.

Kompetensi Dasar : 3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar.

Indikator : 3.2.1 Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan luas trapesium.

3.2.2 Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan luas layang-layang.

Alokasi Waktu : 5 jam pelajaran (2 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan luas trapesium.

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan luas layang-layang.

B. Materi Ajar

Pengukuran (luas bangun datar)

C. Metode Pembelajaran

Tanya jawab, diskusi, dan tugas.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengulang dan mengingat kembali tentang luas trapesium.

Motivasi : Konsep tentang trapesium dapat dipakai dalam pembuatan maket bangunan.

Kegiatan Inti

1. Bersama teman sebangku, siswa mengerjakan soal cerita tentang trapesium yang diberikan guru.

2. Salah satu siswa maju ke depan untuk mengerjakannya di papan tulis.

3. Dibimbing guru, siswa menanggapi pekerjaan temannya mengenai urutan pengerjaan dan hasil jawaban.

4. Siswa mengerjakan soal-soal latihan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 91.

5. Diskusi kelas membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali tentang luas layang-layang.

Motivasi : Konsep tentang layang-layang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Inti

1. Bersama teman sebangku, siswa mengerjakan soal cerita tentang layang-layang yang disiapkan guru.

2. Salah satu siswa maju mengerjakannya di papan tulis.

3. Dibimbing guru, siswa menanggapi pekerjaan temannya.

4. Siswa mengerjakan soal-soal cerita pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 93–94.

5. Diskusi kelas membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.
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E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Soal cerita.

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tes tertulis

Bentuk instrumen : Kuis dan uraian

Contoh instrumen:

1. Ayah mengecat tembok yang berbentuk trapesium.

Jika tinggi tembok 3,5 m sedangkan panjang sisi sejajarnya 8 m dan 6 m. Berapa luas tembok yang

dicat ayah?

2. Suatu hiasan dinding berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal 28 cm dan 22 cm.

Berapa luas hiasan dinding tersebut?

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 4. Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya dalam pemecahan

masalah.

Kompetensi Dasar : 4.1 Menghitung volume kubus dan balok.

Indikator : 4.1.1 Membandingkan dan mengurutkan volume benda.

4.1.2 Menentukan volume kubus dan balok dengan menggunakan kubus satuan.

Alokasi Waktu : 8 jam pelajaran (3 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat membandingkan danmengurutkan volume benda.

2. Siswa dapat menentukan volume kubus dan balok.

B. Materi Ajar

Pengukuran (volume kubus dan balok)

C. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, diskusi, tanya jawab, tugas, dan ceramah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali tentang satuan volume dan volume benda.

Motivasi : Materi ini berguna untuk mengetahui volume jeriken minyak, kolam, dan lain-lain.

Kegiatan Inti

1. Guru menunjukkan tiga buah botol yang model dan bentuknya sama. Beberapa siswa mengisi dengan

air, kemudian air ditumpahkan pada wadah tertentu.

2. Siswa membuat kesimpulan mengenai volume botol tersebut.

3. Bersama kelompoknya, siswa mencoba dan benda-benda yang lain (tiga gelas, tiga bola, tiga mangkuk,

tiga botol atau tiga kardus) dan mengisi dengan air/pasir.

4. Beberapa siswa maju untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok yang lain

menanggapi.

5. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan tentang perbandingan volume benda.

6. Siswa mengerjakan soal-soal latihan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 100–101.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali tentang volume benda.

Motivasi : Materi berguna bagi pembuat kemasan suatu produk di perusahaan.

Kegiatan Inti

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang bentuk dan ciri-ciri kubus.

2. Siswa memperhatikan gambar kubus yang terdiri dari rangkaian kubus kecil yang ditunjukkan oleh

guru, kemudian siswa memperkirakan jumlah kubus kecil.

3. Guru membimbing siswa dalam mengambil kesimpulan tentang volume kubus.

4. Siswa mengerjakan soal-soal latihan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 103.

5. Guru dan siswa berdiskusi untuk membahas hasil pekerjaan siswa.
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Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 3 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali tentang volume kubus.

Motivasi : Pembuat kemasan minuman kotak memerlukan materi ini.

Kegiatan Inti

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang bentuk dan ciri-ciri balok.

2. Siswa memperhatikan gambar balok yang terdiri dari rangkaian kubus kecil yang ditunjukkan guru

kemudian siswa menentukan jumlah kubus kecil yang ada.

3. Guru membimbing siswa menyimpulkan volume balok.

4. Siswa mengerjakan soal-soal latihan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 105–106.

5. Guru dan siswa berdiskusi kelas untuk membahas hasil pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Siswa dan guru melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Botol, mangkuk, gelas, cangkir, bola, gambar kubus, dan gambar balok dari rangkaian kubus kecil.

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tes tertulis

Bentuk instrumen : Kuis dan uraian

Contoh instrumen:

1. Panjang kubus = . . . kubus satuan

Lebar kubus = . . . kubus satuan

Tinggi kubus = . . . kubus satuan

Volume kubus = . . . × . . . × . . . = . . . kubus satuan

2. Panjang balok = . . . kubus satuan

Lebar balok = . . . kubus satuan

Tinggi balok = . . . kubus satuan

Volume balok = . . . × . . . × . . . = . . . kubus satuan

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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Sekolah : SD

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V/1

Standar Kompetensi : 4. Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya dalam pemecahan

masalah.

Kompetensi Dasar : 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok.

Indikator : 4.2.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus.

4.2.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok.

Alokasi Waktu : 10 jam pelajaran (4 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan volume kubus.

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan volume balok.

B. Materi Ajar

Pengukuran (volume kubus dan balok)

C. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, diskusi, tanya jawab, tugas, dan ceramah.

D. Langkah-Langkah Kegiatan

Pertemuan 1 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Mengingat kembali tentang satuan volume kubus berdasar kubus satuan.

Motivasi : Materi ini bermanfaat untuk menentukan volume kotak, kardus, kolam, dan seterusnya.

Kegiatan Inti

1. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang volume kubus yang panjang rusuknya telah diketahui

secara lisan.

2. Siswa mengerjakan soal dalam bentuk bangun kubus dan balok yang telah disediakan guru (untuk

menentukan volumenya).

3. Membahas pekerjaan siswa dengan cara diskusi.

4. Siswa mengerjakan soal-soal latihan pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan Heny

Kusumawati, halaman 107 yaitu menentukan volume pada gambar kubus dan balok.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 2 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali tentang volume kubus dan balok.

Motivasi : Materi berguna untuk menentukan volume tumpukkan kardus.

Kegiatan Inti

1. Siswa menentukan volume sebuah kubus dan sebuah balok berupa gambar yang disediakan guru.

2. Guru membimbing siswa menentukan volume bangun gabungan kubus dan balok.

3. Siswa mengerjakan soal-soal latihan tentang bangun gabungan seperti pada Buku Matematika kelas V,

karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati, halaman 108.

4. Siswa dan guru berdiskusi membahas pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru dan siswa melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.
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Pertemuan 3 (3 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali tentang volume bangun gabungan.

Motivasi : Konsep kubus dan balok banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Inti

1. Siswa dan guru bertanya jawab tentang benda-benda di sekitar yang berbentuk kubus atau balok.

2. Bersama kelompoknya siswa menentukan dan mengukur panjang, lebar, dan tinggi benda-benda di

kelas yang berbentuk kubus dan balok (almari, tempat kapur, laci meja, dan sebagainya).

3. Bersama kelompoknya siswa menentukan volume benda yang diukur.

4. Beberapa siswa maju untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain menanggapi.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru memberi tugas rumah.

Pertemuan 4 (2 × 35 menit)

Pendahuluan

Apersepsi : Membahas tugas rumah dan mengingat kembali benda di sekitar yang berbentuk kubus dan

balok.

Motivasi : Banyak kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan kubus dan balok.

Kegiatan Inti

1. Bersama teman sebangku, siswa menentukan volume kubus atau balok yang ditanyakan guru secara

lisan.

2. Salah satu siswa maju menyampaikan hasil pekerjaannya dan siswa yang lain menanggapi dengan

bimbingan guru.

3. Siswa mengerjakan soal cerita yang terdapat pada Buku Matematika kelas V, karangan Nur Akhsin dan

Heny Kusumawati, halaman 199.

4. Siswa dan guru berdiskusi membahas hasil pekerjaan siswa.

Penutup

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru.

2. Guru dan siswa melakukan refleksi.

3. Guru memberi tugas rumah.

E. Alat dan Sumber Belajar

1. Buku Matematika kelas V untuk SD/MI, karangan Nur Akhsin dan Heny Kusumawati

2. Gambar bangun kubus dan balok, bangun kubus dan balok dari kertas, meteran/penggaris.

F. Penilaian

Teknik : Tes lisan dan tes tertulis

Bentuk instrumen : Kuis dan uraian

Contoh instrumen:

1. Tentukan volume bangun di bawah ini.

a) b) c)

2. Kandang ayam Pak Karta berbentuk balok dengan ukuran panjang 3 m, lebar 150 cm, dan tinggi 2 m.

Berapa volume kandang ayam Pak Karta?

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________

NIP. NIP.
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