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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 Menentukan hubungan antarsatuan waktu

Tujuan pembelajaran :

Siswa memiliki kemampuan untuk :

- Menentukan hubungan satuan waktu.

- Menghitung penjumlahan satuan waktu.

Sarana belajar

- Fotokopi LKS untuk aktifitas siswa.

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

Metode Pembelajaran 

Pendekatan PMRI, diskusi, kerja kelompok dan presentasi 

Aktifitas Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit)

 Guru memberi salam

 Guru memberi apersepsi kepada siswa dan beberapa tanya jawab tentang kegiatan sehari-

hari yang mereka lakukan, misalnya: “Berapa lama kalian mandi?”, “Berapa lama kalian 

berjalan sampai di sekolah?”, “Biasanya bangun pagi jam berapa?”, jam berapa kamu 

tidur? dsb.
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2. Kegiatan inti (55 minutes)

 Berdasarkan pertanyaan guru diatas dan jawaban siswa tentang aktifitas dan waktu yang 

mereka alami maka guru meminta kesediaan siswa untuk menuliskan waktu sesuai 

dengan jawaban mereka tadi di papan tulis.

 Dari jawaban siswa, guru menyepakati penulisan waktu yang akan digunakan dan 

memberi makna pada penulisan waktu itu. 

 Selanjutnya guru bertanya, apakah benar jika bapak menulis jam 07. 65? Atau jam 07.80?, 

jika benar mengapa? Jika salah mengapa?

 Guru membagi siswa dalam kelompok, kelompok terdiri dari 2 orang/berpasangan 

dengan teman sebangku.

 Guru memberikan arahan dan memberi tahu siswa berapa waktu yang akan mereka 

gunakan untuk bekerja sama mengerjakan LKS.

 Guru meminta perwakilan beberapa anak untuk melangkapi tabel berikut sesuai dengan 

LKS yang mereka kerjakan:

 Aturan menjumlahan: kolom menit tidak boleh diisi oleh angka yang lebih besar dari 60.
Aktifitas Jam menit Aktifitas Jam menit Jam menit Jam menit

(1) 06 00 (7) 12 30
(2)   1 00 + 30 +
(3) 07 00 12 60 = 13 00

(8) 45 +
(4) 07 15 13 45

1 45 + (9) 60 +
08 60 = 09 00 13 105 = 14 35

(5) 20 +
09 20 (10) 05 00

(6) 2 30 + 100 +
11 50 05 100 = 06 40

(11) 15 +
55

(11) 35 +
(12) 06 90 = 07 30

(13) 07 30
150 +

07 180 = 08 120 = 09 60 = 10 00
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 Setelah siswa menjawab dipapan tulis, guru membimbing siswa untuk mengoreksi 

jawaban siswa. Diharapkan siswa bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang dibuat.

 Guru menekankan konsep hari ini dengan menegaskan kembali penjumlahan satuan 

waktu jam ke menit, jika menit dijumlahkan dan hasilnya lebih dari sama dengan 60 menit 

itu dibuat menjadi 1 jam.

3. Kegiatan Penutup (15 menit)

 Guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan.

 Guru memberikan tugas individu. 

 Salam

           Palembang, 25 Oktober 2011
Kepala Sekolah SD Negeri 21 Palembang

NIP. 

Guru,

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


