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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SD Negeri 21 Palembang
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IV/1
Pokok Bahasan : Geometri dan Pengukuran
Waktu : 2 x 35 Menit

Standar Kompetensi 

3. Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan masalah.

Kompetensi dasar :

3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang dan berat

Indikator 

Mengenal satuan berat dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan satuan berat.

Tujuan penelitian 

1. Dengan menggunakan paketan makanan ringan siswa mampu menentukan dan memahami 

hubungan satuan berat.

2. Siswa dapat membandingkan berat dari beberapa benda.

3. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

berat suatu benda.

Alat dan bahan :

- Snack/ makanan ringan 

- Model berupa paket snack  yang tediri dari penggalan steroform menyerupai snack / biji dan 

bungkusan snack dari tempat makan plastik mika.

Sarana belajar

- Fotokopi LKS untuk aktifitas siswa.

- Buku: Matematika untuk SD dan MI kelas IV
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Metode Pembelajaran 

Pendekatan PMRI, diskusi, kerja kelompok dan presentasi.

Langkah-langkah pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a) Guru memberi salam

b) Guru memberi apersepsi kepada siswa dan melakukan tanya jawab dan mengingatkan 

siswa tentang pelajaran satuan berat yang pernah diajarkan pada kelas III, 

Apa saja nama alat ukur berat yang kamu ketahui? 

Satuan berat apa sajakah yang kalian tahu?

Kegiatan apa yang memerlukan alat untuk mengukur berat?

Benda apa yang perlu diukur beratnya sebelum dibeli?”, dsb.

Guru bertanya tentang berat badan siswa

Guru mengundang siswa yang gemuk dan siswa yang kurus dan meminta siswa untuk 

berargumentasi dalam membandingkan berat badan mereka (siswa yang dipanggil tidak 

boleh memberitahukan berat badannya).

2. Kegiatan inti (55 minutes)

a) Guru menuntun siswa untuk memahami proses pembelajaran selanjutnya 

b) Guru membuat simulasi tentang kegiatan jual beli makanan ringan di kantin sekolah

c) Guru memanggil 3 orang siswa untuk melakukan peragaan (meja guru di gunakan sebagai 

kantin dan siswa mengambil makanan yang mereka inginkan)

d) Guru bertanya apakah benda yang dibeli memiliki berat?

e) Guru menunjuk salah seorang siswa (selain 3 anak yg maju) untuk membaca berat pada 

makanan/benda yang dibeli.

f) Guru menuntun siwa untuk membanyangkan berat benda keseluruhan yag dibeli penjual 

sebelum menjual secara enceran.

g) Guru menjelaskan alat peraga yang akan digunakan

h) Guru membagi kelompok menjadi 6 dan masing-masing terdiri dari 4 – 5 orang.

i) Guru memberi aturan kepada siswa bagaimana siswa harus bekerja.

- siswa diminta untuk menjaga/tidak merusaki alat peraga yang digunakan sampai 

pembelajaran berakhir 

- siswa dapat menggunakan strategi untuk menghitung berat benda dalam dus
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- kelompok saling membagi tugas dalam menyelesaikan masalah pada aktifitas 1

- guru membagi tugas kepada siswa (ada siswa yang bertugas membuka atau menata 

ulang kemasan/model yang digunakan, yang bertugas menghitung berat dari masing-

masing benda dalam kemasan, bertugas mencatat hasil jawaban pada LKS dan 

bertugas melakukan presentasi.

- Siswa mengerjakan Aktiiftas 1 

j) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan jawaban kelompok dipapan tulis

k) Guru memadu siswa untuk melihat hubungan satuan panjang dan satuan berat lewat 

tangga, beradasarkan nilai tangga yang ada (guru menuliskan angka 10,100,1000,dst 

setiap turun 1 tangga dan meminta siswa untuk melihat dan menyetarakan jawaban 

kelompok pada Aktifitas 1 dan mencari hubungan berat gram dan kilogram)

l) Guru menegasakan kembali tangga pada satuan berat selanjutnya meminta siswa 

melanjutkan/mengerjakan aktifitas 2

m) Setelah siswa mengerjakan maka guru memberi kesempatan untuk siswa menjelaskan  

jawaban mereka.

3. Kegiatan Penutup (5 menit).

 Guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan.

 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling aktif dan menjawab 

dengan benar

 Guru memberikan tugas individu. 

 Salam

           Palembang, 5 November 2011
Kepala Sekolah SD Negeri 21 Palembang

NIP. 

Guru,

1. Yoso 
2. Sylvana N Sumarto  (…………………..)
3. Christi Matitaputty  (…………………..)


