
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

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

Standar Kompetensi 

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

Kompetensi dasar :

3.1 Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat.

3.2 Menentukan hubungan antara satuan panjang dan satuan berat 

3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu panjang dan berat 

3.4 Menyelesaiakan masalah yang berkaitan dengan satuan kuantitas

Tujuan pembelajaran

Siswa memiliki kemampuan untuk :

- Membandingkan besar dua sudut

- Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku 

- Mengenal sudut siku-siku dan sudut lurus.

Sarana belajar

- Fotokopi LKS untuk aktifitas siswa.

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

2008

- Jam kertas dan jam dinding

Metode Pembelajaran 

Pendekatan PMRI, diskusi, kerja kelompok dan presentasi 

Aktifitas Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit)



 Guru memberi salam

 Guru meminta siswa untuk memperhatikan petunjuk atau perintah yang akan 

guru berikan.

 Guru memberikan warming up dengan sebuah peragaan/model seorang siswa 

berjalan mengintari kelas dan berhenti di pojok. Guru meminta siswa untuk  

menunjukan sudut-sudut kelas secara bersama-sama atau guru meminta siswa 

untuk memperagakan mulut buaya ketika memangsa.

2. Kegiatan inti (55 minutes)

 Guru meminta siswa memberikan pengertian sudut dari aktifitas yang 

dilakuakan diatas. Guru menegaskan kembali pengertian dari sudut. 

 Guru memberikan peragaan dengan menggunakan jam dinding untuk 

menunjukan/melihat sudut dan mengukur sudut dengan satuan tak baku.

 Guru membagi siswa dalam kelompok dan siswa diminta untuk mengerjakan 

LKS.

 Siswa menunjukan besar sudut yang dibentuk dari jam berdasarkan sudut 

satuan dengan cara mempresentasikan jawaban LKS didepan kelas.

 Siswa dituntun untuk memahami sudut siku-siku dan sudut lurus berdasarkan 

alat peraga (jam kertas). 

 Guru memberikan penjelasan tentang hubungan antara sudut siku-siku dan 

sudut lurus.

3. Kegiatan Penutup (5 menit)

 Guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan.

 Guru memberikan tugas individu. 

 Salam




