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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

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

Standar Kompetensi 

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

Kompetensi dasar :

3.1 Menentukan hubungan antarsatuan panjang

Tujuan pembelajaran

Siswa memiliki kemampuan untuk :

- Menentukan hubungan satuan panjang berdasarkan proses pengukuran yang dilakukan.

Sarana belajar

- Fotokopi LKS untuk aktifitas siswa.

- Buku: Matematika untuk SD dan MI kelas IV. Department of National Education. 2008

- Tali rafia sepanjang 1 meter

- Penggaris, alat ukur panjang lain.

Metode Pembelajaran 

Pendekatan PMRI, diskusi, kerja kelompok dan presentasi 

Aktifitas Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit)

 Guru memberi salam

1. Guru memberi apersepsi kepada siswa dan beberapa tanya jawab tentang kegiatan 

pengukuran panjang yang mereka ketahui, misalnya: “Apa saja alat ukur panjang yang 

kalian ketahui?”, “ Satuan panjang apa sajakah yang kalian tahu?”, “ Kegiatan apa yang 
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memerlukan alat untuk mengukur panjang?”, “Benda apa yang perlu diukur 

panjangnya sebelum dibeli?”, dsb.

2. Guru membagi siswa dalam enam kelompok,pembagian kelompok di sertai pembagian 

tugas anggota dan penunjukkan ketua.

2. Kegiatan inti (55 minutes)

 Guru memberikan arahan mengenai kegiatan pengukuran ruangan. Dimana siswa diminta 

mengukur dengan tali rafia yang sudah disiapakan dan mistar. 

 Siswa diberi kesempatan untuk memilih secara bebas, benda apa yang ingin mereka ukur.

 Siswa mencatat pengukuran benda pada LKS yang telah disediakan guru.

 Dari jawaban siswa, guru menuntun siswa untuk menemukan kesetaraan antara meter 

dengan sentimeter.

 Guru memperkenalkan tangga satuan panjang (kilometer s/d milimeter)  kepada siswa.

 Guru memberikan beberapa soal tentang membandingakan panjang suatu benda dengan 

benda yang lain. 

Contoh soal: 

1. Manakah yang lebih panjang? Panjang sungai Musi = 355.000 meter, panjang 

sungai mahakam = 715 kilometer, panjang sungai Bengawan Solo adalah 6.400 

hektometer. 

2. Tinggi gunung Fuji = 3.776.000 cm, gunung Kilimanjaro = 6010 meter, gunung 

Gauri Sangkar = 88 hektometer(hm). Manakah yang paling tinggi

3. Kegiatan Penutup (15 menit)

 Guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan.

 Guru memberikan kesetaraan ukuran satuan panjang secara lengkap.

 Guru memberikan tugas individu. 

 Salam

           Palembang, 18 Oktober 2011
Kepala Sekolah SD Negeri 21 Palembang

NIP. 

Guru,

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


