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Kata Pengantar
Rasa syukur kami kepada Tuhan atas karunia-Nya memberikan segala
kemudahan sehingga buku ini selesai.
Buku ini adalah buku berbasis aktivitas yang dirancang berdasarkan
kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengembangkan kompetansi siswa dalam
tiga ranah: pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikembangkan
secara utuh. Aktivitas yang dirancang diharapkan memberikan pengalaman
belajar yang bermakna, menantang, dan menyenangkan bagi anak-anak.
Sehingga mengasah kemampuan siswa untuk berpikir logis, kritis, dan
kreatif.
Kekhususan buku ini adalah di setiap awal Bab, disajikan bagian “Tahukah
Kamu” yang bertujuan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dengan melihat
kondisi alam di sekitar siswa. Selain itu, penanaman konsep disajikan
dalam bentuk kegiatan eksplorasi yang diharapkan bisa menjadi pondasi
kuat bagi pemahaman siswa. Siswa mampu memahami apa, mengapa, dan
bagaimana sebuah konsep dihasilkan sehingga bisa diaplikasikan dalam
pemecahan masalah. Beberapa tips yang disajikan dalam Buku ini juga
diharapkan menjadi “jembatan keledai” yang dapat mempermudah siswa
dalam menyelesaikan masalah.
Peran guru sangatlah penting untuk menjembatani pemahaman siswa.
Guru harus menyesuaikan kegiatan dengan daya serap siswa dan potensi
sekolah masing-masing. Guru juga diharapkan untuk terus berkreasi
mengembangkan pengalaman belajar bagi siswa.
Penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari semua pihak dalam
proses penulisan buku ini.Tentunya, buku ini belum sempurna, untuk
itu penulis mengundang pembaca untuk memberi saran dan kritik yang
membangun guna penyempurnaan buku ini di edisi berikutnya.
Penulis sangat berharap buku ini bisa membawa dampak yang positif
bagi perkembangan pendidikan anak-anak Indonesia. Semoga buku yang
berjudul
Semoga “Aku Bisa Matematika” ini menjadi motivasi dan harapan anakanak Indonesia untuk meyakini bahwa mereka bisa matematika.
Penulis
Dara Retno Wulan
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Tentang Buku Guru
Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Buku ini berisi hal-hal berikut:
• Jaringan konsep yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu
tema yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari
mata pelajaran matematika.
•

Kegiatan pembelajaran untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran
yang menyatu dan mengalir.

•

Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat
tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan
pribadi reflektif.

•

Berbagai teknik penilaian siswa.

•

Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan.

•

Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan
kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar
siswa di rumah.
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Petunjuk Umum
Kurikulum merupakan roh yang menjadi pegangan/acuan/dasar dalam
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan/sekolah.
Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya
dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang harus dikuasai siswa. Selain itu, dirumuskan juga proses pembelajaran
dan penilaian yang diperlukan siswa untuk mencapai kompetensi yang
diinginkan. Buku yang ditulis mengacu pada kurikulum 2013 ini dirancang
dengan menggunakan proses pembelajaran yang sesuai untuk mencapai
kompetensi dan diukur dengan proses penilaian yang sesuai.
Kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan SD/MI adalah
kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak
dan konkret. Kemampuan lain yang diharapkan dalam kompetensi inti, salah
satunya adalah kemampuan untuk menyajikan pengetahuan dalam bahasa
yang jelas, logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, atau dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak sehat, beriman, dan berakhlak mulia.
Kompetensi itu dirancang untuk dicapai melalui proses pembelajaran berbasis
penemuan (discovery learning) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk tugas
(project based learning), dan penyelesaiaan masalah (problem solving based
learning) yang mencakup proses mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
Buku ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang harus dilakukan siswa
untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan
Kurikulum 2013, siswa diajak berani untuk mencari sumber belajar lain yang
tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan
dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada
buku ini sangat penting. Guru dapat memperkaya dengan kreasi dalam
bentuk kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan
alam, sosial, dan budaya.
Buku ini sangat terbuka terhadap masukan dan akan terus menerus
diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengundang para
pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna perbaikan
dan penyempurnaan edisi berikutnya. Atas kontribusi itu, kami ucapkan
terima kasih. Mudah-mudahan, kita dapat memberikan yang terbaik bagi
kemajuan dunia pendidikan.

Aku Bisa Matematika

1

Gambaran Umum Tentang Buku Panduan Guru
Kegiatan pembelajaran di buku ini didesain untuk mengembangkan
kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas
yang bervariasi. Aktivitas tersebut meliputi hal-hal berikut.
1. Membuka pelajaran yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan
cerita, bertanya jawab, permainan, demonstrasi, memberikan masalah,
dan sebagainya.
2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat
mengorganisasi informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar,
dirasakan, dan dikerjakan).
3. Memantik pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa
dapat mengaitkan pengetahuan terdahulu dan yang akan dipelajari.
4. Pemberian tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami
konsep.
5. Penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi.
6. Pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang
telah dipelajari.
7.

Pemberian umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa.
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Petunjuk Menggunakan Buku Panduan Guru
Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk
penggunaan buku siswa dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di
kelas. Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut.
1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti.
2. Pahamilah setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang dikaitkan dengan
tema.
3. Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti KI-1 dan KI-2 dalam semua
kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk
mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positif.
4. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti KI-1 dan KI-2 dengan kegiatan
pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah.
5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku
siswa sesuai dengan halaman yang dimaksud.
6. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran.
Temukan juga kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang
sesuai dengan perencanaan.
7.

Beragam strategi pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya siswa
melakukan percobaan, mengamati, bertanya, menyimpulkan hasil), selain
melibatkan siswa secara langsung, diharapkan melibatkan warga sekolah
dan lingkungan sekolah.

8. Guru diharapkan mengembangkan:
a. Metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
(pakem);
b. Keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir
tingkat tinggi;
c.

Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran; dan

d. Keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas.
9. Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di
lingkungan sekolah.
10. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun
demikian, alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah petunjuk
umum. Guru diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan
situasi dan kondisi di sekolah.
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11. Buku siswa dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang sejalan dengan
pencapaian kompetensi.
12. Hasil karya siswa dan bukti penilaiannya dapat dimasukkan ke dalam
portofolio siswa.
13. Sebagai upaya perbaikan diri, buatlah catatan refleksi setelah satu
subtema selesai. Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran
berlangsung dengan baik, kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide
kreatif untuk pengembangan lebih lanjut.
14. Libatkan semua siswa tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap siswa cerdas
dalam keunikan masing-masing. Dengan demikian, pemahaman tentang
kecerdasan majemuk, gaya belajar siswa beragam faktor penyebab
efektivitas, dan kesulitan belajar siswa sangat dibutuhkan.
15. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk
mendidik sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran).
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Pembelajaran mengikutsertakan Keluarga
Secara khusus, di setiap awal buku siswa ada
segmen/bagian “Tahukah Kamu”. Bagian
Tahukah Kamu
ini berisi informasi tentang fakta-fakta
atau fenomena- fenomena alam terutama
yang ada di sekitar kita yang terkait degan
materi yang akan dipelajari. Tujuan utama
pada bagian ini adalah untuk menunjukkan
bahwa materi yang akan dipelajari sangat
banyak dijumpai di sekitar kita atau bisa
dikatakan materi yang “membumi”. Tujuan
lain tidak kalah pentingnya menanamkan
nilai-nilai keTuhanan, seperti mengagumi
ciptaan, bersyukur, berempati, saling
menghargai dan menolong, dan lain-lain.
Sebagai tindak lanjutnya diberikan aktivitas
belajar yang dilakukan siswa bersama
orang tua di rumah, serta saran agar siswa
dan orang
tua dapat
belajar dari lingkungan. Orang tua
diharapkan berdiskusi dan terlibat dengan
aktivitas belajar siswa. Saran-saran untuk
kegiatan bersama antara siswa dan
orang tua dicantumkan juga pada setiap
akhir pembelajaran. Guru diharapkan
membangun komunikasi dengan orang tua
sehubungan dengan kegiatan pembelajaran
yang akan melibatkan orang tua dan siswa
di rumah.
(Sumber:

Salju Abadi di
Puncak Jaya Wijay
a
Jayawijaya adala
h pegunungan
dengan
puncak tertinggi
di Indonesia. Pegu
nungan
ini terletak di
Papua. Puncak
tertinggi
Jayawijaya diseb
ut Puncak Jaya.
Suhu di Pegunung
an Jayawijaya
sekitar 60C. Suhu
di Puncak Jaya
sekitar 60C di
bawah 0 atau 0
-6 C.
Oleh karena itu,
Puncak Jaya
diselimuti salju
abadi.
Fenomena ini,
dianggap hamp
ir
tidak mungkin.
Indonesia
adalah negara
tropis, dengan
suhu rata-rata
32-370C. Di nega
ra
tropis
biasanya tidak
ditemukan salju
karena
kebesaran Tuha
nlah yang mem
buat sesuatu
menjadi mung
kin. (sumber:
BMKG)

Triptus)

rna
-Lumba yang Sempu
Pernapasan Lumba
aru. Oleh
as dengan paru-p
Lumba-lumba bernap
bernapas di
-lumba tidak dapat
karena itu, lumba
ian,
demik
n
halnya ikan. Namu
dalam air. Seperti
lumbasistem pernapasan
Tuhan menciptakan
rna.
lumba dengan sempu
muncul
Lumba-lumba akan
permukaan
atau melompat ke
(menghirup
air untuk bernapas
dapat
udara). Lompatannya
Saat
mencapai 5 meter.
lubang
menghirup udara,
hidung di kepalanya
a.
(blowhole) akan terbuk
-lumba
Setelah itu, lumba
ng ke
akan kembali berena
ya, lumbadalam air. Biasan
n kedalaman
lumba berenang denga
Saat
permukaan air laut.
sekitar 7 m di bawah
n
akan menutup denga
berenang, blowhole

(Sumber: Pixaba

y)

or.id)

r: Kehati.
sempurna. (Sumbe
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Belajar di Rumah

Bab 1 Bilangan Bulat

Kami akan mulai
belaja
contoh-contoh bilang r mengenal
an bulat dalam
kehidupan sehari
-hari, operasi hitung
bilangan bulat,
dan pemecahan
masalah
yang terkait denga
n Operasi hitung
campur.
Hal itu akan menga
sah keterampilan
kami dalam berhit
ung
masalah. Juga akan dan menganalisis
membuat kami
semakin menga
gumi kekuasaan
Tuhan.

Belajar dari Lingkungan

Amatilah lingkungan sekitarmu.
Amatilah penggunaan bilangan
bulat
dalam kehidupan sehari-hari.
Ajak orang-orang di sekitarmu
untuk
mendiskusikan tips-tips melakukan
operasi hitung dengan mudah.

2

ng tua

an ora

ng
ma de
lajar
nmu be
Kerja sa
alama a meminta
n peng
bis
lakukan
Ceritaka bulat. Kamu
ips me
n
bilanga mereka, tips-t gan bulat.
an
at
pendap si hitung bil
alah
opera
kerjasam
kan, Be mencari tiga
u
mungkin
tuk
Jika me orang tua un lingkunganm.
di
n bulat
dengan sehari-hari
bilanga ser ta
ah
an
sal
ng
ma
kait de
sebut be
yang ter masalah ter ku tulismu.
h
di bu
Tulisla
aiannya
les
penye
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KOMPETENSI INTI KELAS VI

1

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama
yang dianutnya

2

Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru, dan tetangganya

3

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
[mendengar, melihat, membaca dan bertanya berdasarkan
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
.sekolah, dan tempat bermain

4

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
.berakhlak mulia

6
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KOMPETENSI DASAR
3.1 Menjelaskan bilangan
bulat negatif (termasuk
menggunakan garis bilangan)

4.1 Menggunakan konsep bilangan
bulat negatif (termasuk
mengggunakan garis bilangan)
untuk menyatakan situasi
sehari-hari

3.2 Menjelaskan dan melakukan
operasi penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan
pembagian yang melibatkan
bilangan bulat negatif

4.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi
penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian
yang melibatkan bilangan
bulat negatif dalam kehidupan
sehari-hari

3.3 Menjelaskan dan melakukan
operasi hitung campuran yang
melibatkan bilangan cacah,
pecahan dan/atau desimal
dalam berbagai bentuk sesuai
urutan operasi

4.3 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan operasi hitung
campuran yang melibatkan
bilangan cacah, pecahan dan/
atau desimal dalam berbagai
bentuk sesuai urutan operasi

3.4 Menjelaskan titik pusat, jarijari, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dan juring

4.4 Mengidentifikasi titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring

3.5 Menjelaskan taksiran keliling
dan luas lingkaran

4.5 Menaksir keliling dan
luas lingkaran serta
menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah

3.6 Membandingkan prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola.

4.6 Mengidentifikasi prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola

3.7 Menjelaskan bangun ruang
4.7 Mengidentifikasi bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta
beberapa bangun ruang, serta
luas permukaan dan volumenya
luas permukaan dan volumenya
3.8 Menjelaskan dan
membandingkan modus,
median, dan mean dari data
tunggal untuk menentukan
nilai mana yang paling tepat
mewakili data

4.8 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan modus,
median, dan mean dari data
tunggal dalam penyelesaian
masalah

Aku Bisa Matematika

7

Petunjuk Khusus
Cakupan Materi
Cakupan Matematika yang wajib dipahami siswa kelas VI SD/MI
didasarkan kompetensi dasar yang diwajibkan. Materi bahasan Buku Siswa
disajikan dalam 4 pelajaran yang disesuaikan dengan urutan kompetensi
dasar. Secara rinci dari masing-masing pelajaran tersaji sebagai berikut.
1

Pelajaran 1: Bilangan Bulat.
Pada pelajaran ini diulang pengertian
mengingat bilangan asli dan bilangan
cacah. Dilanjutkan dengan pembahasan
bilangan negatif, membandingkan dan
mengurutkan bilangan bulat, garis
bilangan, operasi hitung bilangan bulat,
dan operasi hitung campuran.

Bilangan Bulat

Dayu, Edo, dan Siti tertarik dengan cerita lumba-lumba. Edo dan Siti sedang
liburan ke Bali. Keduanya bermalam di rumah Dayu. Mereka pergi ke pantai
Sanur untuk melihat lumba-lumba secara langsung. Mereka berkeliling pantai
dengan menggunakan kapal untuk melihat lumba-lumba.
Perhatikan gambar berikut.

Lulu

3 meter

1 meter

Nino

Di manakah posisi lumba-lumba Lulu?
Di manakah posisi lumba-lumba Nino?
Tunjukkan dengan bilangan posisi lumba-lumba Lulu.
Tunjukkan dengan bilangan posisi lumba-lumba Nino.
Berapa meter jarak antara lumba-lumba Lulu dan Nino?
Untuk menjawab hal itu, kamu akan belajar
tentang
•

bilangan bulat positif dan negatif.

•

membandingkan bilangan bulat.

•

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

•

perkalian dan pem bagian bilangan bulat.

• Operasi Hitung Campur.
4

2

Pada hari Minggu Udin berolah raga di taman. Ia berlari mengelilingi kolam ikan
yang berbentuk lingkaran. Diameter lingkaran 14 meter. Udin mengelilingi kolam
satu kali putaran.

Berapakah jarak yang ditempuh oleh Udin ketika
memutari kolam satu kali putaran?
Berapakah luas kolam?
Bagaimana kamu mengetahuinya?

Pelajaran 2: Lingkaran.
Pada pelajaran ini dibahas pengertian
lingkaran sebagai kurva bukan sebagai
bagian dari bidang datar. Juga dibedakan
antara lingkaran dengan bangun
lingkaran. Dilanjutkan dengan membahas
unsur-unsur yang terkait dengan lingkaran,
keliling lingkaran, dan luas lingkaran.

Untuk menjawabnya, kamu akan belajar tentang:
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•

Definisi lingkaran

•

Unsur-unsur yang terkait lingkaran

•

Keliling

•

Luas

•

Luas dan keliling bangun gabungan
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Lingkaran

Buku Guru SD/MI Kelas VI

3

Pelajaran 3: Bangun Ruang.
Pada pelajaran ini dibahas bangun ruang,
yang dikelompokkan dalam bangun ruang
sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung.
Bangun ruang sisi datar meliputi kubus,
balok, limas, dan prisma, sedangkan
bangun ruang sisi lengkung meliputi
silinder/tabung, kerucut, dan bola. Pada
masing-masing materi akan dibahas ciriciri, luas permukaan, dan volume/isinya.

Bangun Ruang

Hari ini Udin membantu pamannya berjualan. Paman Udin pemilik toko barang
pecah belah. Paman Udin sedang melayani pembeli yang membeli 10 buah cangkir.
Udin ingin memasukkan 10 cangkir tersebut ke dalam kardus. Udin mencari kardus
yang dapat digunakan.

10 cm
10 cm
10 cm

B

20 cm
A
10 cm

50 cm

30 cm

30 cm
30 cm

Kardus manakah yang dapat Udin gunakan?

Bagaimana kamu mengetahuinya?

Untuk menjawab hal itu, kamu akan belajar tentang

4

Pengolahan Data

•

ciri-ciri prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola;

•

volume dan luas permukaan bangun ruang;

•

volume bangun gabungan.

Bab 3: Bangun Ruang
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Ibu Ani adalah guru Matematika kelas 6 SD Suka Maju. Ia melaporkan hasil
ulangan Matematika kelas A dan kelas B kepada kepala sekolah.

Data Nilai
Matematika
Kelas A adalah 7, 5, 5,
6, 6, 8, 9, 5,5, 5, 6, 6,
7, 9, 5.
Kelas B adalah 7, 8, 8,
6, 6, 8, 9, 5,8, 8, 9, 9,
7, 9, 5.

Pelajaran 4: Pengolahan Data.
Pada pelajaran ini dibahas mean, median,
dan modus sebagai ukuran pemusatan
baik dari data tunggal maupun data yang
telah disajikan dalam diagram atau tabel.

Ibu Ani menyampaikan bahwa
•

nilai rata-rata ulangan matematika kelas A adalah 8;

•

nilai rata-rata ulangan matematika kelas B adalah 9.

Hasil ulangan Matematika kelas B lebih baik dari kelas A.
Apakah informasi yang disampaikan oleh Ibu Ani benar?
Jelaskan alasanmu!

Untuk menjawab hal itu, kamu akan belajar
tentang:
•

Mengolah data dengan menggunakan
modus, mean, dan median.
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Di setiap akhir pelajaran selalu diberi contoh masalah kontekstual yang
melibatkan beberapa konsep dan strategi penyelesaian masalah.
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Sumber Belajar
Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber yang dapat
digunakan oleh siswa dalam belajar. Sumber belajar diharapkan mempermudah
siswa untuk memahami suatu materi.
Dalam buku ini, pengalaman belajar menggunakan sumber belajar.
Sumber belajar yang dirancang diharapkan dapat membantu siswa dalam
memahami konsep.
Buku ini, banyak menggunakan gambar sebagai sumber belajar. Diharapkan
gambar-gambar tersebut membantu siswa bereksplorasi memahami suatu
konsep.
Beberapa kegiatan di susun, untuk mengamati atau mengidentifikasi
gambar, tabel, atau grafik. Guru diharapkan menjembatani pengamatan atau
Bulat
1 Bilangan
identifikasi
gambar yang dilakukan oleh siswa.
Contoh:
1. Mengamati gambar
BA B

Dayu, Edo, dan Siti tertarik dengan cerita lumba-lumba. Edo dan Siti sedang
liburan ke Bali. Keduanya bermalam di rumah Dayu. Mereka pergi ke pantai
Sanur untuk melihat lumba-lumba secara langsung. Mereka berkeliling pantai
dengan menggunakan kapal untuk melihat lumba-lumba.
Perhatikan gambar berikut.

Lulu

3 meter

1 meter

Nino

Di manakah posisi lumba-lumba Lulu?
Di manakah posisi lumba-lumba Nino?

2. Berekplorasi garis bilangan
Tunjukkan dengan bilangan posisi lumba-lumba Lulu.

Tunjukkan dengan bilangan posisi lumba-lumba Nino.
Berapa meter jarak antara lumba-lumba Lulu dan Nino?

a. Bilangan positif dikalikan bilangan positif.
Untuk menjawabnya,
kamu
akan belajar
2 x 3 artinya
2 grup dan
isinya
3. tentang

1

•

Bilangan Bulat Positif dan Negatif.

•

Membandingkan Bilangan Bulat.

•

Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat.

•

Perkalian dan Pem bagian Bilangan Bulat.

1

1

1

1

1

Jadi, 2• x Operasi
3 = …Hitung
+ …Campur.
=…

3. Mengamati
pola pada tabel
Amatilah pola perkalian berikut.
Bab 1: Bilangan Bulat
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Jika pengali
berkurang 1, apa yang
terjadi dengan hasil
kali?

Pengali
2 x 5 = 10

-2

2x4=8

Hasil kali

-2

2x3=6

-2

2x2=…

-2

2x1=…

Pola apa yang kamu temukan?
Jadi, bilangan positif dikali positif hasilnya bilangan positif.
b. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif.
2 x (-3) artinya 2 grup dan isinya -3.

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Jadi, 2 x (-3) = … + … = …
Amatilah pola perkalian berikut.

10
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Pengali
2x3=6
2x2=4
2x1=2
2x0=0
2 x -1 =…

-2
-2
-2
-2

Hasil kali

Jika pengali
berkurang 1, apa yang
terjadi dengan hasil
kali?

Selain menggunakan gambar, sumber belajar yang diharapkan dalam buku
ini adalah benda-benda kongkrit yang ada di sekitar siswa. Eksplorasi dengan
benda-benda kongkrit akan membantu pemahaman siswa. Guru diharapkan
menyediakan atau siswa bisa membawa dari rumah. Jika siswa membawa
dari rumah, guru bisa menginformasikan di hari sebelumnya.
Contoh:
Kardus bekas untuk menemukan jaring-jaring
Dari jaring-jaring bangun ruang kamu juga bisa menemukan bangun datar
pembentuknya. Bangun ruang bisa mempunyai lebih dari satu jaring-jaring.
Contoh jaring-jaring Prisma.
Prisma

Contoh jaring-jaring

Kubus

Balok

Prisma segitiga

Contoh jaring-jaring Limas
Limas

Contoh jaring-jaring

Guru bisa mengembangkan
sumber belajar yang relevan dengan materi
Limas segitiga
yang dipelajari.

Bab 3: Bangun Ruang
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Model/Strategi Pembelajaran
Model/strategi pembelajar dalam buku ini dikembangkan untuk mengasah
kemampuan siswa berpikir logis, kritis, dan kreatif. Guru diharapkan
menjembatani pengetahuan siswa pada saat eksplorasi ataupun menarik
hasil kesimpulan. Guru harus menguatkan kesimpulan siswa. Guru bisa
melihat kesimpulan yang diharapkan dalam buku guru.
Berikut adalah model/strategi yang dikembangkan dalam buku ini:
1. Pembelajaran Diskoveri/inkuiri
Pembelajaran diskoveri/inkuiri atau penemuan terbimbing. Dalam buku
ini, hampir sebagian besar konsep diajarkan dengan stategi pembelajaran
diskoveri, dengan bimbingan pertanyaan atau instruksi yang ada di buku
siswa. Guru diharapkan untuk membaca dan mempraktekkan sebelum
pembelajaran, supaya guru mempunyai gambaran.
Contoh:
Isilah tabel berikut. Salinlah di buku catatanmu.
Isi dengan kubus
satuan

5. Lipat kembali lipatan kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar.

Rusuk

Cara menghitung

Volume

1 cm

1 cm x 1 cm x 1 cm
= 1 cm3

...

2 cm

... x ... x ... =

...

...

... x ... x ... =

...

4 cm

... x ... x ... =

...

6. Beri tanda pada titik di tengahnya. Titik itu dinamakan titik pusat lingkaran.

7. Beri tanda dengan huruf A, B, C, dan D pada ujung kurva dari ujung hasil
lipatan.

8. Ukurlah jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D.
Berdasarkan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut.
1. Berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D?
2. Coba ambil titik lain pada kurva.
Ukurlah jarak titik tersebut dengan titik pusat lingkaran. Apakah hasilnya
sama?
3. Apakah jarak titik pusat lingkaran dengan semua titik-titik pada kurva sama?

5 cm

... x ... x ... =

...

4. Menurutmu, apakah lingkaran itu?

Lingkaran merupakan salah satu kurva tertutup.
Lingkaran didefinisikan sebagai kurva tertutup pada
bidang datar. Jarak semua titik pada kurva dengan titik
tertentu sama. Titik tersebut dinamakan titik pusat
lingkaran.

Panjang rusuk kubus 10 cm, volumenya adalah ...
Kesimpulan

Kamu dapat menulisnya A
menyebutnya lingkaran A.

s adalah panjang rusuk kubus.
Volume kubus adalah ...

A

136
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atau

A adalah titik pusat lingkaran.
Jarak antara titik pusat dengan
titik pada kurva disebut jari-jari.
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Peran guru sangatlah penting. Guru harus memahami dengan baik
konsep yang ingin dicapai. Di akhir kesimpulan, guru harus memberikan
penguatan konsep yang benar.
2. Pembelajaran berbasis masalah
Pembelajaran ini mengasah keterampilan siswa untuk memecahkan
masalah.
Di setiap awal bab, selalu disajikan masalah terkait dengan materi.
Mintalah siswa untuk memecahkan masalah tersebut dengan mencari
informasi, menduga, menyusun penyelesaian.

12
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Mintalah siswa mempresentasikan hasil temuannya. Hasil temuan yang
diawal pembelajaran bisa dicek kembali setelah mereka belajar satu
materi.
Bangun Ruang

3

Pengolahan Data

4

Hari ini Udin membantu pamannya berjualan. Paman Udin pemilik toko barang
pecah belah. Paman Udin sedang melayani pembeli yang membeli 10 buah cangkir.
Udin ingin memasukkan 10 cangkir tersebut ke dalam kardus. Udin mencari kardus
yang dapat digunakan.

Ibu Ani adalah guru Matematika kelas 6 SD Suka Maju. Ia melaporkan hasil
ulangan Matematika kelas A dan kelas B kepada kepala sekolah.

Data Nilai
Matematika
Kelas A adalah 7, 5, 5,
6, 6, 8, 9, 5,5, 5, 6, 6,
7, 9, 5.

10 cm

Kelas B adalah 7, 8, 8,
6, 6, 8, 9, 5,8, 8, 9, 9,
7, 9, 5.

10 cm
10 cm

B

20 cm

30 cm

A
10 cm

50 cm

30 cm

30 cm

Ibu Ani menyampaikan bahwa

Kardus manakah yang dapat Udin gunakan?

•

nilai rata-rata ulangan matematika kelas A adalah 8;

•

nilai rata-rata ulangan matematika kelas B adalah 9.

Hasil ulangan Matematika kelas B lebih baik dari kelas A.
Apakah informasi yang disampaikan oleh Ibu Ani benar?

Bagaimana kamu mengetahuinya?

Jelaskan alasanmu!

Untuk menjawab hal itu, kamu akan belajar
tentang:
Untuk menjawab hal itu, kamu akan belajar tentang
•

ciri-ciri prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola;

•

volume dan luas permukaan bangun ruang;

•

volume bangun gabungan.

Bab 3: Bangun Ruang
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Mengolah data dengan menggunakan
modus, mean, dan median.
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3. Pembelajaran berbasis proyek
Pada setiap akhir materi, selalu disajikan projek. Hal ini bertujuan untuk
mengasah kreativitas siswa. Diharapkan dengan pengalaman belajar ini
kemampuan siswa untuk merencanakan, menciptakan kreativitas, dan
mengolah semakin terasah.
2. Carilah bilangan

dan

Hasil ulangan Matematika kelas B lebih baik dari kelas A.

.

a. Apakah informasi yang disampaikan oleh Ibu Ani benar?
b. Jelaskan alasanmu!

x

= 48

+

= -14

Bilangan

Kamu akan melakukan survei dan mengolah hasilnya.

lebih dari

1. Pilihlah satu topik berikut.
a. Lama waktu belajar.
b. Tinggi badan.

3. Isilah titik-titik berikut.
+4

a.

-3

c. Berat badan.

+2

12

d. Kamu dapat tentukan sendiri, diskusikan dengan gurumu.
2. Lakukan survei terhadap 10 temanmu.
3. Tulislah hasilnya pada tabel.

b.

x4

÷4

-3

+3

4. Hitunglah median, modus, dan rata-rata dari datamu.

-2

5. Jelaskan kesimpulan datamu.

Buatlah soal cerita tentang bilangan bulat.
Soal ceritamu harus memenuhi kriteria berikut.

Kita sudah belajar tentang mean, modus dan median.

1. Ada bilangan positif dan negatif.

Sekarang kamu akan melakukan refleksi terkait materi ini.

2. Cerita ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Jawablah pertanyaan berikut! Tuliskan di bukumu.

3. Bilangan-bilangan yang digunakan masuk akal.

1. Hal terpenting apa yang kamu pelajari? Jelaskan!
alasanmu.

4. Terdapat 2 operasi hitung, yaitu

2. Kapan kamu merasa paling antusias? Jelaskan!

a. perkalian atau pembagian

3. Kapan kamu merasa paling tidak antusias? Jelaskan!

b. penjumlahan atau pengurangan.
Lengkapilah dengan gambar yang sesuai dengan cerita.
Selesaikan soal cerita yang kamu buat dengan langkahlangkah yang runtut.

4. Apakah hasil belajarmu berbeda saat kamu
antusias dan tidak antusias? Perbedaan apa yang
kamu rasakan?

Ilustrasi
gambar

5. Jika pembelajaran ini kita ulang lagi dari awal, bagian
mana yang ingin kamu perbaiki?

Soal
Cerita

Mengapa kamu memutuskan seperti itu?

Buatlah draf di buku catatanmu dan tulis hasil akhirnya di
kertas polos.
Contoh cara penulisan soal cerita adalah

6. Apa yang dapat atau akan kamu lakukan dengan apa yang sudah kamu
ketahuai? Jelaskan!

Penyelesaian

7. Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Mengapa?
Bab 1: Bilangan Bulat
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4. Pembelajaran kooperatif
Pembelajarn kooperatif sangatlah penting di usia anak-anak. Hal ini akan
mengembangkan sikap sosial menghargai, menerima pendapat, dan lainlain. Selain itu, mereka bisa saling belajar satu sama lain. Diharapkan
menciptakan komunitas pembelajar yang positif.
Pembelajaran kooperatif tidak hanya pada saat diskusi tentang konsep.
Beberapa kegiatan permainan diharapkan semakin memperkuat konsep
dan mengasah keterampilan sosial.

Aku Bisa Matematika
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Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Benda-benda tersebut ada yang
berbentuk mirip lingkaran.

Diskusikan soal berikut dengan
kelompokmu.
1. Siti, Edo, Udin, Lani, dan Dayu mengikuti
tes Matematika. Sebelum tes, Siti
sangat rajin belajar. Sementara Udin
tidak mau belajar.
Berikut adalah data hasil tes.
Siti

Edo

Udin

100

60

50

Lani

Dayu

80

70

Temukan median dari data di atas. Tuliskan hasilnya di bukumu.
Urutkan data dari yang terkecil ke terbesar

: ...

Mediannya

: ...

Apa kesimpulanmu dari data di atas?
Coba temukan 5 benda lainnya yang mirip dengan lingkaran.
Tuliskan di buku tulismu.

2. Siti, Edo, Udin, Lani, Dayu, dan Dino menimbang berat badan mereka.
Berikut adalah data berat badan.

Gambarlah
sebuah lingkaran
dengan jangka

Siti

Edo

Udin

Lani

Dayu

34 kg

40 kg

38 kg

36 kg

32 kg

Temukan median dari data di atas. Tulis
hasilnya di bukumu.

Gambarlah sebuah
bentuk yang bukan
lingkaran

Urutkan data dari kecil ke besar :
Mediannya

:

Apa kesimpulanmu dari data di atas?

Lingkaran
Sebutkan 3 benda
yang berbentuk mirip
lingkaran dalam
kehidupan sehari-hari.

Apakah lingkaran
berbentuk kurva tertutup?
Bagaimana jarak titik
pada kurva dengan titik
pusat lingkaran?

Bab 2: Lingkaran

Bagaimana menemukan median untuk data yang jumlahnya banyak?
Isilah tabel berikut.
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5. Refleksi
Diharapkan mengasah kemampuan siswa untuk menemukan nilai-nilai
postif dan terus menjadi pembelajar yang lebih baik.
Di akhir bab, siswa dan guru melakukan refleksi. Guru diharapkan terus
bisa memotivasi siswa, menularkan sikap positif sehingga sikap belajar
siswa semakin positif.
Refleksi diharapkan mengembangkan kemampuan siswa dari sisi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
Pilihlah satu bentuk. Lakukan percobaan untuk menemukan luas lingkaran.

4. Windy memiliki kotak berbentuk balok berukuran (15cm x 8cm x 4cm). Ia ingin
membungkus kotak dengan kertas kado.

Carilah bentuk lain dan tunjukkan luas lingkarannya!

Berapa cm2 kertas kado yang dibutuhkan untuk melapisi
seluruh kotak?
5. Pak Amir seorang pengrajin souvenir. Ia biasa membuat
souvenir dari kaleng berbentuk tabung seperti gambar berikut.
Berapa liter cat yang dibutuhkan Pak Amir untuk mengecat
lima kaleng bentuk tabung dengan Ukuran tabung r= 3,5 cm
dan t= 5 cm. (Catatan: seluruh bagian kaleng dicat).
6. Fitri memiliki kertas karton berukuran (40cm x 48cm) .
Dari kertas karton itu, ia ingin membuat beberapa kubus kecil. Ukuran sisi
kubus kecil adalah 8 cm.
a. Berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat satu kubus kecil?
b. Berapa banyak kubus kecil yang dapat Fitri buat?

Setelah selesai belajar satu materi, apakah kemampuanmu dalam belajar
Matematika terus meningkat? Jawablah pertanyaan berikut! Sebelum menjawabnya, kamu perlu merenungkan proses belajarmu.

Tunjukkan rumus luas lingkaran hasil percobaanmu.
Tulislah hasilnya.

Strategi baru apa yang kamu
pelajari? Jelaskan!

Jelaskan konsep baru yang kamu
pelajari!
Lengkapi dengan contoh.

Kamu sudah belajar tentang lingkaran.
Sekarang kamu akan melakukan refleksi terkait materi ini.
Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan di bukumu!

Bangun
Ruang

1. Hal terpenting apa yang kamu pelajari? Jelaskan
alasanmu!
2. Kapan kamu merasa paling antusias? Jelaskan!
3. Kapan kamu merasa paling tidak antusias?
Jelaskan1

Jelaskan kesalahan apa yang kamu
lakukan pada materi ini?

4. Apakah hasil belajarmu berbeda saat kamu
antusias dan tidak antusias? Perbedaan apa yang
kamu rasakan?

Apa yang kamu pelajari dari
kesalahan itu?

5. Jika pembelajaran ini kita ulang lagi dari awal, bagian
yang ingin kamu perbaiki?

Bab 2: Lingkaran
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Catatan apa yang sudah kamu buat?
Apakah catatan itu membantumu
untuk semakin memahami konsep?

mana
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Media Pembelajaran
Media belajar adalah alat yang digunakan untuk membantu proses
pembelajaran. Pembelajaran menggunakan media yang harus disiapkan
sebelumnya, Diharapkan guru membaca dengan detail materi yang akan
diajarkan dan menyiapkan media pembelajarannya.

1. Lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran.

Apa yang membedakan bentuk lingkaran dengan bentuk lainnya?
Sebelum melakukan percobaan, tahukah kamu bahwa untuk melukis lingkaran
harus menggunakan jangka?
Cara menggunakan jangka adalah
sebagai berikut.
1. Bentangkan kedua kaki jangka.

2. Ukurlah panjang benang dengan penggaris. Kamu telah menemukan keliling
lingkaran.

2. Ukur jarak kedua kaki jangka dengan menggunakan
penggaris sesuai panjang jari-jari lingkaran yang ingin
dilukis.
3. Pegang ujung jangka.

3. Ukurlah diameter benda tersebut.

4. Tancapkan kaki jangka
yang berjarum di atas kertas dan menyentuhkan
pensil ke permukaan kertas.

Jiplak benda tersebut pada kertas dan gunting.

5. Putar pensil dengan tumpuan
kaki berjarum dan jaga sudut
engsel agar tidak berubah.

Lipat lingkaran menjadi 4 bagian sama besar.

Kegiatan: Menemukan Konsep Lingkaran
Mari kita lakukan percobaan berikut.
Kamu akan menemukan titik pusat lingkaran. Ukurlah diameternya.

1. Ambillah kertas, penggaris, dan jangka.
2. Gambarlah lingkaran dengan menggunakan
jangka di kertas. Lebar jangka 5 cm.
3. Guntinglah lingkaran pada kertas tersebut.
4. Lipatlah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar.

4. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut.
(Pastikan satuan panjangnya sama.)

Bab 2: Lingkaran
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Aku Bisa Matematika
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Evaluasi
Pemerintah sebagai pemegang regulasi pendidikan telah memberikan
aturan dan penjelasan tentang evaluasi pendidikan yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 atau
disingkat Permendikbud. Dalam permendikbud tersebut terdapat tiga
kelompok penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian ketrampilan, dan
penilaian pengetahuan.
Beberapa model evaluasi dikembangkan dalam buku ini. Evaluasi diharapkan
bisa melihat kemapuan siswa secara menyeluruh dan berimbang. Evalusi
diharapkan mengukur siswa dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
1. Evalusi tes
2. Projek dinilai dengan rubrik
3. Diskusi dinilai dengan daftar periksa diskusi
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Remedial dan Pengayaan
Siswa dalam satu kelas mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Hal
ini sangat penting dimengerti oleh guru. Guru harus terus mengembangkan
motivasi siswa untk terus bersemangat belajar.
a. Pengajaran Remedial
Jika guru melihat siswa mempunyai potensi mengalami kesulitan, guru
perlu memberikan pengajaran remedial. Guru bisa mengajarkan kembali
materi yang sudah dipelajari secara individu. Waktu ditentukan oleh
guru. Guru bisa memberikan PR tambahan di rumah sebagai latihan.
Dalam proses mengajarkan kembali, guru bisa menggunakan  alat bantu
pengajaran. Pilih strategi yang mudah dimengerti oleh siswa.
b. Pengajaran Pengayaan
Materi “Asah Kemampuanmu” ditujukan
untuk pengayaan. Materi pengayaan
diharapkan menjadi motivasi yang
positif bagi siswa. Mereka akan merasa
tertantang karena diberikan tugas yang
sesuai dengan kemampuannya. Guru
bisa menambahkan materi pengayaan
lain seperti soal-soal OSN dan lain-lain.

Kalian telah selesai belajar satu materi. Apakah kemampuanmu dalam
belajar Matematika terus meningkat? Jawablah pertanyaan berikut. Sebelum
menjawabnya kamu perlu merenungkan proses belajarmu.
Strategi baru apa yang kamu
pelajari? Jelaskan!

Jelaskan konsep baru yang kamu
pelajari!
Lengkapi dengan contoh.

Bilangan
Bulat
Jelaskan kesalahan apa yang kamu
lakukan pada materi ini?
Apa yang kamu pelajari dari
kesalahan itu?

Catatan apa yang sudah kamu buat?
Apakah catatan itu membantumu
untuk semakin memahami konsep?

1. Aku sepasang bilangan. Hasil perkalianku adalah 120.
Temukan kemungkinan-kemungkinanku.
… x … =120

68
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PB

Sumber: Dokumen Kurikulum 2013 dan berbagai sumber

Aku Bisa Matematika
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Kebiasaan Baik Belajar Matematika
1. Ajukan Pertanyaan.
(Bertanyalah jika ada hal yang kurang
dimengerti atau hal yang ingin kamu
tahu)
2. Uraikan dengan Rinci Strategi yang
Kamu Gunakan.
3. Berilah Penjelasan.
(Jelaskan
bagaimana
menyelesaikan suatu masalah)
4. Cek Ulang Hasil Pekerjaanmu.
5. Fokus pada Tugas.
6. Kerjakan Pekerjaan Rumah.
7.

Bantulah Teman Lain yang
Membutuhkan.

7 Kebiasaan Baik Belajar Matematika
1. Ajukan Pertanyaan.
(Bertanyalah jika ada hal yang kurang dimengerti
atau hal yang ingin kamu tahu)

2. Uraikan dengan Rinci Strategi yang Kamu
gunakan.

3. Berilah Penjelasan.
(Jelaskan bagaimana caramu menyelesaikan
suatu masalah)

caramu

4. Cek Ulang Hasil Pekerjaanmu.

5. Fokus pada Tugas.

6. Kerjakan Pekerjaan Rumah.

7. Bantulah Teman Lain yang Membutuhkan.

Bab 1: Bilangan Bulat
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•

Sebelum memulai pembelajaran Matematika di awal tahun ajaran, guru
dan siswa berdiskusi tentang “Kebiasaan Baik Belajar Matematika”.

•

Siswa diminta melakukan refleksi tentang pembelajaran Matematika di
kelas sebelumnya, seperti kendala yang dihadapi, sikap belajar, strategi
yang digunakan, dan lain-lain.

•

Guru menanyakan kepada siswa, “Bagaimana belajar Matematika yang
baik?”. Siswa mendiskusikannya dengan kelompok.

•

Guru mengenalkan “7 Kebiasaan Baik Belajar Matematika”. Siswa dan guru
mendiskusikan setiap poinnya, seperti manfaat, apa yang terjadi jika tidak
dilakukan, contoh, dan lain-lain.

•

Siswa satu kelas membuat kesepakatan sendiri tentang “Kebiasaan Baik
Belajar Matematika”.

•

Siswa bisa menggunakan bahasa sendiri (tidak harus sama dengan buku).
Hasilnya bisa ditulis di kertas polos yang berukuran besar, dihias, dan di
tempel sebagai pajangan di kelas.

•

Diharapkan pajangan ini bisa menjadi motivasi bagi siswa. Sehingga sikap
belajar siswa terus meningkat ke arah yang lebih baik.

18
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Kompetensi Dasar
Bab 1 Bilangan Bulat

3.1 Menjelaskan bilangan bulat
negatif (termasuk menggunakan
garis bilangan).
4.1 Menggunakan konsep bilangan
bulat negatif (termasuk
menggunakan garis bilangan)
untuk menyatakan situasi
sehari-hari.
3.2 Menjelaskan dan melakukan
operasi penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan
pembagian yang melibatkan
bilangan bulat negatif.
4.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi
penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian yang
melibatkan bilangan bulat
negatif dalam kehidupan seharihari.
.

Bab 1
Bilangan
Bulat

3.3 Menjelaskan dan melakukan
operasi hitung campuran yang
melibatkan bilangan cacah,
pecahan dan/atau desimal dalam
berbagi bentuk sesuai urutan
operasi.
4.3 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan hitung campur
yang melibatkan bilangan cacah,
pecahan dan/atau desimal dalam
berbagi bentuk sesuai urutan
operasi.

Bab 1: Bilangan Bulat
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Peta Konsep

Bab 1

Bilangan
Bulat

terdiri atas

Bilangan Bulat
Negatif

Bilangan Nol

Bilangan Bulat
Positif

dipelajari melalui

Operasi Bilangan
Bulat

meliputi
Operasi Campuran
Bilangan Bulat

Operasi Bilangan
Campuran

Untuk

Untuk
Menyelesaikan
masalah sehari-hari

Materi Prasyarat
1. Bilangan cacah
2. Garis bilangan cacah
3. Operasi bilangan cacah

20
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KD dan Indikator
KD:

KD:

3.1   Menjelaskan bilangan bulat negatif (termasuk
menggunakan garis bilangan)

4.1   Menggunakan konsep bilangan bulat negatif
(termasuk menggunakan garis bilangan)
untuk menyatakan situasi sehari-hari

Indikator:

Indikator:

•

•

•
•

Menunjukkan bilangan bulat yang mewakili
suatu situasi.
Menunjukkan bilangan letak bulat positif dan
negative pada garis bilangan.
Membandingkan 2 bilangan bulat atau lebih

•
•
•

Memberikan contoh penggunaan bilangan
bulat dalam kehidupan sehari-hari.
Menjelaskan bilangan bulat dalam bentuk
diagram frayer.
Menuliskan dengan bahasa sendiri cara
membandingkan bilangan bulat.
Menyelesaikan masalah yang terkait dengan
urutan bilangan bulat dalam kehidupan
sehari-hari.

KD:

KD:

3.2  Menjelaskan dan melakukan operasi
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan
pembagian yang melibatkan bilangan bulat
negatif

4.2  Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan operasi penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian yang melibatkan
bilangan bulat negatif dalam kehidupan
sehari-hari.

Indikator:

Indikator:

•

•

•

•
•
•

Melakukan operasi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat dengan berbagai
strategi
Menemukan fakta-fakta
a + (-b) = a - b, dan
a – (-b) = a + b)
yang terkait dengan operasi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat
  Menuliskan strategi paling mudah untuk
melakukan penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat.
Menemukan pola perkalian dan pembagian
bilangan bulat
Menuliskan dengan bahasa sendiri cara
melakukan perkalian dan pembagian bilangan
bulat.

•
•

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan
operasi penjumlahan dan pengurungan
bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari.
Menganalisis suatu penyelesaian masalah
yang terkait dengan operasi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat.
Menyelesaikan masalah yang terkait dengan
operasi perkalian dan pembagian bilangan
bulat.

Bab 1: Bilangan Bulat
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KD:

KD:

3.3  Menjelaskan dan melakukan operasi hitung
campuran yang melibatkan bilangan cacah,
pecahan dan/atau desimal dalam berbagi
bentuk sesuai urutan operasi.

4.3  Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan hitung campur yang melibatkan
bilangan cacah, pecahan dan/atau desimal
dalam berbagi bentuk sesuai urutan operasi.

Indikator:

Indikator:

•

•

•

Menjelaskan strategi melakukan hitung
campur
Melakukan operasi hitung campur

•
•

22
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Menyelesaikan masalah yang terkait dengan
operasi hitung campur
Menuliskan tips mudah melakukan hitung
campur.  
Menganalisis suatu penyelesaian masalah
yang terkait dengan operasi hitung campur.

Pengorganisasian Pembelajaran Bab 1
”Bilangan Bulat“
Tahukah Kamu
Teks ini berisi
fenomena alam terkait
Bilangan Bulat. Siswa
akan membaca teks
“Tahukah Kamu” dan
mendiskusikannya. Guru
menguatkan tentang
kebesaran kuasa Tuhan
dan manfaat bilangan
bulat dalam kehidupan
sehari-hari.
1

Materi 2

“Diagram KWL”

2

Siswa menuliskan
hal-hal yang sudah
diketahui dan  ingin
diketahui tentang bilangan
bulat dalam bentuk
diagram KWL (Know, Want
to Know,  Learned). Di
akhir pembelajaran, siswa
menuliskan hal-hal yang
sudah dipelajari.

4

“Membandingkan Bilangan
Bulat”
Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan strategi
membandingkan dua
bilangan bulat atau lebih.

Materi 1

3

“Bilangan Bulat Positif dan Negatif”
Siswa akan bereksplorasi tentang
konsep bilangan bulat postif dan
negatif, letak bilangan tersebut
pada garis bilangan. Siswa juga
menemukan contoh penerapan
bilangan bulat dalam kehidupan
sehari-hari.

Materi 3
“Penjumlahan dan
Pengurangan Bilangan Bulat”
Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan
strategi melakukan
penjumlahan dan
pengurangan  bilangan
5
bulat.

Materi 4

6

“Perkalian dan Pembagian
Bilangan Bulat”
Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan strategi
melakukan perkalian dan
pembagian bilangan bulat.

Bab 1: Bilangan Bulat
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Materi 6
Materi 5

“Menyelesaikan Masalah
Terkait Hitung Campur”

“Hitung Campur”
Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan
strategi yang paling
mudah untuk melakukan
hitung campur.
7

Asah Kemampuanmu

Siswa diberikan bekal strategi
menyelesaikan soal cerita
dengan tahapan-tahapan
yang runtut.

10

Siswa mengasah kemampuan
berpikir kritis untuk
menyelesaikan masalah.

Projek

8

Ayo Menulis

9

Siswa akan menuliskan konsep
bilangan bulat dalam bentuk peta
pikiran.

11

Siswa membuat
soal cerita tentang
bilangan bulat. Guru
menyampaikan kriteria
yang diharapkan.  

Ayo Renungkan

12

Siswa menuliskan
refleksinya selama belajar
bilangan bulat. Refleksi
dari sisi akademis dan
sikap.   

24
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Alokasi Waktu
Bab 1 Bilangan Bulat

Materi

Alokasi Waktu
kali pertemuan @2 x 35 menit 1

Materi 1:
Bilangan Positif dan negatif

pertemuan 2

Materi 2:
Membandingkan Bilangan Bulat

pertemuan 2

Materi 3:
Penjumlahan & Pengurangan
Bilangan Bulat

pertemuan 4

Materi 4:
Perkalian & Pembagian Bilangan
Bulat

Pertemuan 4

Materi 5:
Hitung Campur

Pertemuan 4

Asah Kemampuanmu, Aku Bisa
Matematika dan Refleksi

pertemuan 1

Projek

pertemuan 1

Catatan:
•

Guru bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu di sekolah masing-masing

•

Guru bisa menambahkan waktu untuk evaluasi

Bab 1: Bilangan Bulat
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Tahukah Kamu

Diskusi Fenomena Alam
• Siswa membaca tentang Salju Abadi di
Puncak Jaya. Siswa diminta menemukan
fakta-fakta yang ditemukan dari teks yang
dibaca.
•

Guru memberikan pertanyaan :
Berapakah suhu di Pegunungan Jayawijaya?
Berapakah suhu di Puncak Jaya?
Berapakah suhu rata-rata di Indonesia?
Dari fenomena tersebut, apakah kamu
menemukan fakta yang menunjukkan
kekuasaan Tuhan?

Tahukah Kamu

(Sumber:

Triptus)

Salju Abadi di
Puncak Jaya Wijay
a
Jayawijaya adala
h pegunungan
dengan
puncak tertinggi
di Indonesia. Pegun
ungan
ini terletak di
Papua. Punca
k tertinggi
Jayawijaya disebu
t Puncak Jaya.
Suhu di Pegun
ungan Jayawijaya
sekitar 60C. Suhu
di Puncak Jaya
sekitar 60C di
bawah 0 atau 0
-6 C.
Oleh karena itu,
Puncak Jaya
diselimuti salju
abadi.
Fenomena ini,
dianggap hamp
ir
tidak mungkin.
Indonesia
adalah negara
tropis, dengan
suhu rata-rata
32-370C. Di negar
a tropis
biasanya tidak
ditemukan salju
karena
kebesaran Tuhan
lah yang memb
uat sesuatu
menjadi mung
kin. (sumber:
BMKG)

rna
Lumba yang Sempu
Pernapasan Lumbaru. Oleh
s dengan paru-pa
Lumba-lumba bernapa
bernapas di
lumba tidak dapat
karena itu, lumbademikian,
Namun
ikan.
halnya
dalam air. Seperti
lumbasistem pernapasan
Tuhan menciptakan
na.
lumba dengan sempur
muncul
Lumba-lumba akan
aan
permuk
atau melompat ke
s (menghirup
air untuk bernapa
dapat
udara). Lompatannya
Saat
mencapai 5 meter.
lubang
menghirup udara,
ya
hidung di kepalan
.
(blowhole) akan terbuka
lumba
Setelah itu, lumbag ke
akan kembali berenan
a, lumbadalam air. Biasany
kedalaman
lumba berenang dengan
Saat
permukaan air laut.
sekitar 7 m di bawah
dengan
le akan menutup
berenang, blowho
: Kehati.or.id)
(Sumber
na.
sempur

(Sumber: Pixabay

)
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•

fakta
tersebut,
guru
Berdasarkan
menguatkan tentang kekuasaan Tuhan, yang menciptakan Puncak Jaya
selalu ditutupi salju abadi meskipun berada di daerah tropis, di mana
biasanya di daerah tropis tidak ditemukan salju.

•

Siswa membaca tentang Pernafasan Lumba-lumba yang Sempurna. Siswa
diminta menemukan fakta-fakta yang ditemukan dari teks yang dibaca.

•

Guru memberikan pertanyaan :
Berapa meter lompatan lumba-lumba?
Berapa meter kedalaman lumba-lumba saat berenang?
Apa keunikan pernafasan lumba-lumba?
Apa yang akan terjadi jika lumba-lumba tidak bisa melompat ke permukaan
air?
Dari fenomena tersebut, apakah kamu menemukan fakta yang
menunjukkan kekuasaan Tuhan?

•

Berdasarkan fakta tersebut, guru menguatkan tentang kekuasaan Tuhan,
yang menciptakan lumba-lumba dengan pernafasan yang sempurna.
Meskipun dia bernafas dengan paru-paru dan hidup di dalam air, lumbalumba tetap bisa bertahan hidup.

•

Guru menyampaikan bahwa fenomena-fenomena tersebut adalah bukti
kekuasaan Tuhan. Fenomena tesebut juga menunjukkan pemanfaatan
bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari.
26
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•

Diharapkan diskusi “Tahukah Kamu” dapat meningkatkan kepercayaan
terhadap kebesaran Tuhan.

Diagram KWL

•

Sebelum memulai pembelajaran, siswa akan mengisi diagram KWL tentang
bangun ruang. Diagram KWL berisi tentang:
a. K (Know) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang sudah
mereka ketahui tentang bilangan bulat.
b. W (Want to Know) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang
ingin mereka ketahui tentang bilangan bulat.
c.

L (Learned) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang sudah
mereka pelajari tentang bilangan bulat.
Tabel KWL
Bilangan Bulat

Apa yang kamu
ketahui tentang
bilangan bulat?
Tulislah.

Apa yang ingin kamu Apa yang sudah kamu
ketahui tentang
pelajari tentang
bilangan bulat?
bilangan bulat?
Tulislah.
Ditulis setelah siswa
selesai belajar materi
ini.

•

Diharapkan dengan mengisi diagram KWL ini dapat mengasah rasa ingin
tahu siswa.

•

Siswa bisa membuat tabel KWL di buku tulisnya

•

Guru memotivasi siswa untuk menuliskan hal yang diketahui dan ingin
ditanyakan sebanyak-banyaknya tentang bilangan bulat.
Tulisan yang diharapkan adalah:

Bab 1: Bilangan Bulat
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K (Know)
Apa yang kamu ketahui
tentang bilangan
bulat?
•

Ada negatifnya

•

Ada positifnya

28

W (want to Know)
Apa yang ingin kamu
ketahui tentang
bilangan bulat?

L (Learned)
Apa yang sudah kamu
pelajari tentang
bilangan bulat?

•

Bagaimana cara
melakukan operasi?

•

Apakah ada
bilangan
negatifnya?

•

Apa bedanya
dengan bilangan
pecahan?

Tulisan ini diisi setelah
siswa belajar materi
bilangan bulat.
Contoh: Aturan operasi
perkalian
n bilangan negatif
p bilangan positif
n : p adalah bilangan
negatif
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KD dan Indikator

KD:
3.1 Menjelaskan bilangan
bulat negatif (termasuk
menggunakan garis bilangan)
Indikator:
•
Menunjukkan bilangan bulat
yangmewakili suatu situasi.
•
Menunjukkan bilangan letak
bulat positif dan negatif pada
garis bilangan

ater

1

i

M

Bilangan Bulat Positif dan
Negatif

KD:
4.1 Menggunakan konsep bilangan
bulat negatif (termasuk
menggunakan garis bilangan)
untuk menyatakan situasi
sehari-hari
Indikator:
•
Memberikan contoh
penggunaan bilangan bulat
dalam kehidupan sehari-hari.
•
Menjelaskan bilangan bulat
dalam bentuk diagram frayer.

Bab 1: Bilangan Bulat
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan bilangan bulat yang
mewakili tiga situasi dengan benar.
2. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menunjukkan letak bilangan
bulat positif dan negatif pada garis bilangan dengan benar.
3. Setelah mencari informasi, siswa mampu memberikan tiga contoh
penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan garis bulat dalam bentuk
diagram Frayer dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 2 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran: Garis bilangan, kartu bilangan, benang kasur atau tali
rapia, lem, kertas polos, diagram KWL
3. Penilaian Rubrik 1.1: Diagram Frayer, Lembar kerja Ayo Berlatih 1, Daftar
Periksa 1.1

Istilah Penting
Bilangan bulat,
Bilangan bulat positif,
Bilangan bulat negatif,
Garis bilangan bulat
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Bagan Proses Pembelajaran materi 1
”Bilangan Positif dan Negatif“
Eksplorasi
“Konsep Bilangan
Bulat”

Investigasi

Siswa mengamati gambar
lumba-lumba dan
mendiskusikan konsep
bilangan bulat.
1

Berdasarkan masalah,
siswa mendiskusikan
penggunaan bilangan bulat
dalam kehidupan seharihari.

2

“Ayo Temukan”

Siswa menemukan contoh
lain penggunaan bilangan
bulat di sekitarnya.

Demonstrasi

3

“Ayo mencoba”
Siswa meletakkan kartukartu bilangan pada tali.
Siswa berdiskusi untk
menemukan konsep garis
bilangan

Menganalisis
“Ayo Temukan”
Siswa mengamati lima
garis bilangan. Siswa
menemukan satu garis
bilangan yang salah.
4

Mengomunikasikan
“Ayo menulis”
Siswa menuliskan konsep
bilangan bulat dalam
bentuk diagram Frayer.
5

Penguatan

6

“Ayo Berlatih 1.1”
Siswa mengerjakan
Ayo Berlatih 1.1
secara mandiri

Bab 1: Bilangan Bulat
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1
“Eksplorasi Konsep Bilangan Bulat”
• Sebagai awal pembelajaran, siswa akan
membaca cerita tentang lumba-lumba
dan mengamati gambar yang ada di buku
siswa. Siswa mendiskusikan pertanyaanpertanyaan yang ada di buku siswa.
•

1

Bilangan Bulat

Dayu, Edo, dan Siti tertarik dengan cerita lumba-lumba. Edo dan Siti sedang
liburan ke Bali. Keduanya bermalam di rumah Dayu. Mereka pergi ke pantai
Sanur untuk melihat lumba-lumba secara langsung. Mereka berkeliling pantai
dengan menggunakan kapal untuk melihat lumba-lumba.
Perhatikan gambar berikut.

Lulu

3 meter

1 meter

Guru menguatkan bahwa :

Nino

Posisi lumba-lumba Lulu adalah 3 meter
di atas permukaan air. Bisa ditunjukkan
dengan bilangan 3 untuk selanjutnya
dibaca “positif tiga” atau “tiga” ditulis (+3)
atau 3 .

Di manakah posisi lumba-lumba Lulu?
Di manakah posisi lumba-lumba Nino?
Tunjukkan dengan bilangan posisi lumba-lumba Lulu.
Tunjukkan dengan bilangan posisi lumba-lumba Nino.
Berapa meter jarak antara lumba-lumba Lulu dan Nino?
Untuk menjawab hal itu, kamu akan belajar
tentang
•

bilangan bulat positif dan negatif.

•

membandingkan bilangan bulat.

•

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

•

perkalian dan pem bagian bilangan bulat.

• Operasi Hitung Campur.

Posisi lumba-lumba Nino adalah 1 meter di
bawah permukaan air. Bisa ditunjukkan -1
untuk selanjutnya dibaca “minus satu” atau “negatif satu” ditulis dengan
(-1) atau -1.
4
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Bilangan 3 adalah contoh bilangan positif dan bilangan -1 adalah contoh
bilangan negatif.
•

Guru mensimulasikan hal tersebut dengan
menggunakan media, seperti penggaris atau
alat bantu lain.

Materi 1

Bilangan Bulat Positif dan Negatif

Lumba-lumba Lulu berada 3 meter
di atas permukaan laut. Kamu dapat
menunjukkan dengan +3 (positif tiga).

Lulu

Bilangan +3 adalah bilangan bulat positif.

•

Siswa akan memperkuat konsep tentang
bilangan bulat dengan mencari informasi di
buku siswa dan mendiskusikannya.

Ada bilangan lain, yaitu +1, +2, +3,… dan
seterusnya juga bilangan bulat positif.
Simbol + sebagai tanda dan biasanya
tidak dituliskan.

Lumba-lumba Nino berada 1 meter di
bawah permukaan laut. Kamu dapat
menunjukkan dengan -1 (negatif satu).
Bilangan -1 adalah bilangan bulat negatif.

1 meter

•
•

Siswa diminta untuk membaca teks dengan
seksama.
Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan
berikut untuk didiskusikan secara berkelompok.

3 meter

Kamu dapat menuliskan bilangan bulat
positif dengan 1, 2, 3,… dan seterusnya.

Nino

Bilangan negatif

Ada bilangan lain, yaitu -1, -2, -3,… dan
seterusnya juga bilangan bulat negatif.
Bilangan -1 (negatif satu) adalah satu
kesatuan. Oleh karena itu, bilangan bulat
negatif selalu menggunakan simbol (-).
Kamu dapat menunjukkan bilangan bulat
dengan garis bilangan. Perhatikan garis
bilangan berikut.

Bilangan positif
Nol

Bilangan bulat positif arahnya ke kanan setelah bilangan nol. Bilangan bulat
negatif arahnya ke kiri setelah bilangan nol.
Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri atas
•

bilangan nol

•

bilangan bulat positif, yaitu bilangan yang lebih dari 0

•

bilangan bulat negatif, yaitu bilangan yang kurang dari 0

Bab 1: Bilangan Bulat
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5

1.

Berilah contoh lain bilangan bulat positif

2. Bagaimana menunjukkan bilangan bulat positif?
3. Berilah contoh bilangan bulat negatif
4. Bagaimana menunjukkan bilangan bulat negatif?
5. Tunjukkan letak bilangan bulat positif dan negatif pada
garis bilangan.
6. Apa itu bilangan bulat?
•

Siswa mendiskusikan
kelompoknya.

pertanyaan-pertanyaan

•

Guru kembali memberikan penguatan
Bilangan negatif

tersebut

bersama

Bilangan positif

Nol
Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari:
• Bilangan nol
•

Bilangan positif, yaitu bilangan yang lebih dari 0

•

Bilangan negatif, yaitu bilangan yang kurang dari 0

a. Tuliskan bilangan yang sesuai dengan kalimat berikut!

•

•
•

Siswa diberikan enam masalah yang berkaitan
dengan bilangan bulat pada buku siswa. Siswa
berdiskusi untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut.

1

3

Suhu ruangan pembeku daging
4 derajat Celcius di bawah 0.

Ikan lumba-lumba berenang 50 meter
di bawah permukaan laut.

Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di
depan kelas.
5

Guru memberikan koreksi dan penguatan
setelah siswa melakukan presentasi.

Semut berada 5 cm di bawah
permukaan tanah.

2

Siti berada di lantai 6 sebuah
gedung bertingkat.

4 Seorang pedagang buah
rugi Rp100.000,00.

Uangku sisa Rp5.000,00.
6

b. Kerjakan di buku tugasmu!
c. Presentasikan hasilmu, di depan kelas!

6
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Berikut adalah jawaban yang diharapkan.
1.

-4oC

2. 6
3. -50 meter
4. –Rp100.000,00
5. -5 cm
6. Rp5.000,00
•

Guru menguatkan tentang penggunaan
bilangan positif dan negatif dalam kehidupan
sehari-hari. Guru menjelaskan dengan contohcontoh yang ada di buku siswa. Guru juga bisa
mengembangkan contoh lain.

Contoh Bilangan Bulat Positif dan Negatif dalam Kehidupan Sehari-hari.

•

2

Burung terbang setinggi 40 meter
di atas permukaan laut.
Ikan berenang 20 m di bawah
permukaan laut atau -20 m.

1

Siswa diminta menemukan 3 contoh lain
penggunaan bilangan positif atau negatif di
sekitarnya.

Siti ingin membeli es teh manis.
Harga es teh manis Rp3.000,00.

4

Ayah Edo menjual motor
kesayangannya. Motor dijual rugi
2 juta rupiah atau –(2 juta).

Siti hanya mempunyai uang Rp2.000,00.

•

Guru memeriksa setiap pekerjaan siswa.

Uang Siti kurang Rp1.000,00 atau
–(Rp1.000,00).

3

Suhu ruangan pembeku
daging 5 derajat Celcius di
bawah 0 atau -50C.

Temukan contoh-contoh lain dari bilangan bulat positif atau negatif
Cari 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari.
1.

Pertemuan 2

2.
3.

Bab 1: Bilangan Bulat
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Siswa menemukan contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari,
lalu menulis di buku tulisnya (buku kerja siswa).

Kegiatan: Membuat Garis Bilangan
•

Lakukan kegiatan berikut secara berkelompok.

•

Langkah-langkahnya sebagai berikut.
1. Ambillah satu tali rafia atau benang kasur.

•

2. Buatlah kartu bilangan seperti bilanganbilangan di samping.

Kegiatan pembelajaran diawali dengan sedikit
mengulang pembelajaran pertemuan 1

3. Letakkan kartumu pada tali. Perhatikan
letak bilangan positif dan negatifnya.
4. Tempelkan dengan menggunakan selotif
atau alat lainnya.
5. Bandingkan hasilmu dengan temanmu.
•

•
•
•

Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap
kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa.

Berdasarkan kegiatan di atas, diskusikan pertanyaan berikut.
1. Bilangan positif terletak di sebelah ... bilangan nol.
2. Bilangan negatif terletak di sebelah ... bilangan nol.
3. Bilangan positif terletak di sebelah ... bilangan negatif.
Ingat urutan garis bilangan pada bilangan cacah!
2 > 1, karena bilangan 2 berada di sebelah kanan
bilangan 1.
4 > 3, karena bilangan 4 berada di sebelah kanan
bilangan 3.

Siswa membuat kartu bilangan seperti pada
buku siswa.

Bilangan kurang dari nol disebut bilangan bulat negatif.

Siswa menempel kartu-kartu bilangan pada
tali dengan memperhatikan letak bilangan
postif dan negatif.

Perhatikan dan tunjuk bilangan 0 dengan telunjukmu. Bilangan di kananmu
adalah bilangan bulat positif.

Perhatikan garis bilangan berikut!

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Bilangan negatif

Bilangan di kirimu adalah bilangan bulat negatif.
8
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Bilangan positif
Nol
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•

Siswa membandingkan hasil mereka dengan kelompok lain.
Pada saat proses diskusi kelompok, guru memastikan bahwa
semua kelompok memahami instruksi dengan baik.
Guru juga memastikan semua siswa bisa bekerjasama
dengan baik. Kegiatan ini bisa dinilai sebagai nilai kerja
sama menggunakan Daftar Periksa 1.1 “Kerja sama Kelompok”

•

Guru mensimulasikan di depan kelas konsep garis bilangan. Guru dapat
menggunakan kartu bilangan dan tali.

•

Guru meletakkan bilangan nol di tengah-tengah tali.

•

Guru mengambil kartu bilangan 2 dan 1. Guru menanyakan kepada siswa,
“Apakah bilangan 2 lebih dari 1? Mengapa? Di manakah letaknya?”

•

Guru meletakkan bilangan 2 di sebelah kanan 1 karena 2 lebih dari 1.

•

Guru kembali mengambil kartu bilangan 4 dan 3. Guru melakukan hal
yang sama seperti di atas.

•

Guru kembali mengambil kartu bilangan 0 dan -1. Guru menanyakan
kepada siswa, “Apakah bilangan 0 lebih dari -1? Mengapa? Di manakah
letaknya? “

•

Guru meletakkan bilangan 0 di sebelah kanan -1 karena 0 lebih dari -1.

•

Guru kembali mengambil kartu bilangan -3 dan -5. Guru melakukan hal
yang sama seperti di atas.

•

Guru kembali mengambil kartu bilangan -4 dan -6. Guru melakukan hal
yang sama seperti di atas.

•

Siswa dan guru menemukan kesimpulan.

•

Setelah itu, siswa akan memeriksa kembali
garis bilangan yang telah dibuatnya di awal.
Siswa memperbaikinya jika ada yang salah.

0 > -1, karena bilangan 0 berada di sebelah kanan bilangan -1.
-3 > -5, karena bilangan -3 berada di sebelah kanan bilangan -5.
-4 > -6, karena bilangan -4 berada di sebalah kanan bilangan -6.
Pada garis bilangan, semakin ke kanan, bilangan akan semakin besar.
Semakin ke kiri, bilangan akan semakin kecil.

Perhatikan garis bilangan berikut!
Di antara garis bilangan berikut, ada satu garis bilangan yang salah.
Temukan kesalahannya. Perhatikan jarak antar bilangan pada setiap garis
bilangan.
1.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“ Analisis garis bilangan yang salah”
• Siswa dikelompokkan secara berpasangan.
•

Siswa mengamati 5 garis bilangan pada buku
siswa.

2.
-9

-6

-8

0

3

-2

0

-2

0

-10

0

4

6

4.
-10

-8

6

8

30

40

5.
-40

•

-3

3.

-30

-20

10

Siswa menemukan satu garis bilangan yang
salah dengan memerhatikan jarak antar
bilangan.
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9

Guru meminta siswa untuk mengamati garis bilangan
dengan seksama.
Ada kemungkinan siswa sulit menemukan. Jika hal itu terjadi,
guru membahasnya satu per satu di depan kelas.
•

Garis bilangan yang salah adalah garis bilangan yang ke 4 karena jarak
antar bilangan tidak sama. Harusnya -8 diubah dengan -6.

•

Awalnya guru mengenalkan terlebih dahulu tentang “diagram Frayer”.

•

Diagram Frayer adalah salah satu diagram yang tepat digunakan untuk
menjelaskan sebuah konsep. Di bagian tengah diagram dituliskan konsep
yang ingin dijelaskan. Diagram ini terdiri dari 4 bagian, yaitu contoh, bukan
contoh, ciri-ciri, dan definisi. Diharapkan setelah mengetahui contoh,
bukan contoh, dan ciri-ciri, siswa bisa menuliskan definisi sebuah konsep.

•

Siswa menuliskan konsep bilangan bulat yang sudah dipelajari dalam
bentuk diagram Frayer.

•

Guru bisa memfoto kopi lembar diagram Frayer
di buku siswa atau siswa membuat diagram
sendiri di buku catatannya.

Tuliskan kesimpulanmu tentang bilangan bulat.
Salin di buku tugasmu!

Tuliskan 4 contoh bilangan bulat
dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan rubrik 1.1 “Diagram Frayer”.

Tuliskan 4 contoh yang bukan
bilangan bulat.

Bilangan
Bulat

Pertemuan 3
Tuliskan 4 ciri-ciri bilangan bulat
positif dan negatif.

1

Apakah bilangan bulat itu?

1
Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu!
1. Tulislah bilangan untuk pernyataan berikut!
a. Suhu ruangan A adalah 5 derajat Celcius di bawah 0.
b. Untuk membekukan daging, suhu ruangan penyimpan daging diturunkan
8 derajat Celcius di bawah 0.

•

Untuk menguatkan konsep bilangan bulat,
siswa mengerjakan soal-soal latihan pada
buku siswa. Guru bisa memfoto kopi lembar
soal di buku siswa atau siswa menulis jawabannya di buku catatannya.
c. Ikan berada di kedalaman 25 meter dari permukaan air laut.

10
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•

Sebelum siswa mengerjakan, guru melakukan tanya jawab tentang konsep
bilangan bulat yang sudah dipelajari.

•

Guru menilai hasil pekerjaan siswa dengan menggunakan nilai angka.

36
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Kunci Jawaban Ayo Berlatih 1
1.
a.

-5

b.

-8

c.

-25

d.

-5

e.

15

f.

Rp5000,-

g.

Rp4000,-

2. a.

b.

c.
3. a.

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-2

0

-2

0

5, -5, 3, -2, 0, 4
-5

b.

-7, 0, 5, -4, -2, 1
-7

c.

3 4 5

-4

1

5

4, -4, 6, -6, 8, -8, 0, 10
-8

-6

-4

-2

0

4

6

8

10

4. a.
-8

-9

-5

-6

-2

-3

2

0

3
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b.
-18

-4

6

-10

22

0

10

20

c.
-32

-6

12

-16

0

40

16

32

5. a. Sekarang aku berada di angka 1 pada garis bilangan

-6 -5 -4 -3 -2 -1

0

1

2

3 4

5 6

7

b. Sekarang aku berada di angka 3 pada garis bilangan

-6 -5 -4 -3 -2 -1

0

1

2

3 4

5 6

7

c. Sekarang aku berada di angka -2 pada garis bilangan

-6 -5 -4 -3 -2 -1

0

1

2

3 4

5 6

7

6. a.
-5

-4

-3

-2

3

0

4

5

b.
-10

38

-8

-6

0
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6

8

10

7.
Nama Hewan

Posisi

Bilangan

Kura-kura

meter di bawah 10
permukaan air

-10

Burung

meter di atas 30
permukaan air

30

ikan

meter di bawah 40
permukaan air

-40

Gurita

meter di bawah 70
permukaan air

70

Rumput laut

meter di bawah 90
permukaan air

-90

Penilaian
Daftar periksa 1.1
Kerjasama Kelompok
Kriteria

Baik

Cukup

Kurang

Bertanggung jawab terhadap tugas
Menghargai ide dan pendapat
teman kelompok
Memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap tugas kelompok
Saling membantu antara anggota
kelompok
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Rubrik 1.1
Diagram Faryer “Bilangan Bulat”
Kriteria

Usaha Maksimal Usaha yang baik

Usaha yang
cukup

Usahan yang
kurang

Contoh

Menuliskan
4 contoh
bilangan
bulat dalam
kehidupan
sehari-hari
dengan benar.

Menuliskan
3 contoh
bilangan
bulat dalam
kehidupan
sehari-hari
dengan benar.

Menuliskan
2 contoh
bilangan
bulat dalam
kehidupan
sehari-hari
dengan
benar.

Menuliskan
1 contoh
bilangan
bulat dalam
kehidupan
sehari-hari
dengan
benar.

Bukan
contoh

Menuliskan 4
bukan contoh
bilangan bulat
dengan benar.

Menuliskan 3
bukan contoh
bilangan bulat
dengan benar.

Menuliskan 2
bukan contoh
bilangan
bulat dengan
benar.

Menuliskan
1 bukan
contoh
bilangan
bulat dengan
benar.

Ciri-ciri

Menuliskan
4 ciri-ciri
bilangan
positif dan
negatif
dengan benar

Menuliskan
3 ciri-ciri
bilangan
positif dan
negatif
dengan benar

Menuliskan
2 ciri-ciri
bilangan
positif dan
negatif
dengan
benar

Menuliskan
1 ciri-ciri
bilangan
positif dan
negatif
dengan
benar

Definisi

Menjelaskan
definisi
bilangan
bilangan bulat
dengan benar
dan mudah
dipahami.

Menjelaskan
definisi
bilangan
bilangan
bulat dengan
benar namun
kurang mudah
dipahami.

Menjelaskan
definisi
bilangan
bilangan
bulat dengan
kurang tepat.

Menjelaskan
definisi
bilangan
bilangan
bulat dengan
tidak tepat
dan sulit
dipahami.

40
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Penilaian Angka untuk Ayo berlatih.
Nomor

Bobot Nilai

Conton

7 (masing-masing bagian 1 poin)

Bukan contoh

6 (masing-masing bagian 2 poin)

Ciri-ciri

6 (masing-masing bagian 2 poin)

Definisi

6 (masing-masing bagian 2 poin)

5

6 (masing-masing bagian 2 poin)

6

4 (masing-masing bagian 2 poin)

7

8 (masing-masing bagian 2 poin)

Total

43

Nilai akhir

(total : 43 )x 100
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KD dan Indikator

KD:
3.1 Menjelaskan bilangan
bulat negatif (termasuk
menggunakan garis bilangan)
Indikator:
•
Membandingkan 2 bilangan
bulat atau lebih

ater

2

i

M

Membandingkan
Bilangan Bulat

KD:
4.1 Menggunakan konsep bilangan
bulat negatif (termasuk
menggunakan garis bilangan)
untuk menyatakan situasi
sehari-hari
Indikator:
•
Menuliskan dengan bahasa
sendiri cara membandingkan
bilangan bulat.
•
Menyelesaikan masalah yang
terkait dengan urutan bilangan
bulat dalam kehidupan seharihari.

42
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah melakukan percobaan, siswa mampu membandingkan dan
mengurutkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dengan
benar.
2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan strategi paling mudah
untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dengan mandiri.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 2 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: Garis bilangan dan kartu bilangan
3. Penilaian : Lembar kerja Ayo Berlatih 2, Daftar periksa 1.2 Ayo Menulis

Istilah Penting
Lebih dari,
Kurang dari
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Bagan Proses Pembelajaran materi 2
”Membandingakan Bilangan Bulat“
Demonstrasi
“Ayo Mencoba”

Diskusi

Siswa mengamati
gambar termometer.
Kemudian meletakkan
suhu pada garis
bilangan. Siswa
membandingkan
1
hasilnya.

“Ayo Berdiskusi”

Analisis

2

Siswa mendiskusikan
strategi paling mudah
yang digunakan untuk
membandingkan bilangan
bulat.
Siswa menulis strategi
tersebut di buku catatan.

3

“Ayo Tunjukkan”

Kesimpulan

Siswa menganalisis
pernyataan. Siswa
menuliskan B/S dan
menjelaskan alasannya jika
salah.

4

“Ayo Menulis”
Siswa menuliskan
strategi yang paling
mudah untuk
membandingkan
bilangan bulat. Siswa
menulis di buku catatan
mereka.

Aplikasi Konsep
Penguatan

“Ayo Bermain”
Siswa melakukan
permainan dengan
kartu bilangan untuk
membandingkan
bilangan.

44

“Ayo Berlatih 1.2”
Siswa mengerjakan
Ayo Berlatih 1.2
secara mandiri.
5
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

Materi 2

Membandingkan Bilangan Bulat

Kegiatan 1:
Membandingkan dua Bilangan Bulat

•

Siswa dibagi dalam beberapa kelompok.
Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa.
Masing-masing kelompok membuat garis
bilangan bulat dengan menggunakan kertas
bekas.

Perhatikan gambar berikut! Suhu puncak Gunung Jayawijaya dan Gunung Gede,
ditunjukkan oleh termometer.

Suhu puncak Gunung
Jayawijaya -60C

Suhu puncak
Gunung Gede 80C

Sebutkan puncak gunung yang mempunyai suhu lebih tinggi!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

Sebagai awal pembelajaran, siswa akan
membaca suhu puncak Gunung Jayawijaya
dan puncak Gunung Gede yang ada di buku
siswa.

Sebutkan puncak gunung yang mempunyai suhu lebih rendah!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tunjukkan suhu kedua gunung dengan garis bilangan berikut.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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•

Awalnya siswa membandingkan suhu di
kedua tempat. Siswa meletakkan bilangan yang menunjukkan suhu kedua
tempat pada garis bilangan yang dibuatnya.

•

Siswa berdiskusi untuk menentukan suhu yang paling tinggi dan paling
rendah dari kedua tempat.

•

Guru menguatkan bahwa suhu puncak Gunung Gede lebih tinggi
dibandingkan suhu puncak Gunung Jayawijaya.

•

Guru mensimulasikan hal tersebut dengan menggunakan garis bilangan.

•

Siswa akan memperkuat konsep tentang perbandingan bilangan bulat
dengan mengisi tabel pada buku siswa dan mendiskusikannya.

•

Siswa menjawab pertanyaan. Kemudian siswa membandingkan suhu
dengan menggunakan garis bilangan. Siswa diminta untuk meletakkan
suhu setiap ruangan pendingin pada garis bilangan.

•

Siswa menemukan suhu ruangan pendingin paling tinggi adalah ruang
pendingin sayur, sedangkan yang paling rendah adalah ruang pendingin
daging.

•

Dalam kelompok yang sama, siswa mendiskusikan pertanyaan di buku
siswa.

•

Siswa menuliskan hasil diskusinya pada kertas polos yang berukuran besar.

Bab 1: Bilangan Bulat
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•

Setiap kelompok akan menempelkan hasil diskusinya di tembok.

•

Setiap kelompok akan saling melihat hasil pekerjaan kelompok lain.
Jawaban yang diharapkan :
1. Bilangan positif lebih dari bilangan
negatif. Karena bilangan positif terletak
di sebelah kanan bilangan negatif.

3. Ada 2 bilangan bulat, yaitu negatif dan positif. Bilangan yang lebih besar
adalah ... .
Alasannya
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Ada 2 bilangan bulat, yaitu negatif dan negatif. Bilangan yang lebih besar
adalah ... .
Alasannya

2. Bilangan nol lebih dari bilangan
negatif. Karena bilangan nol terletak di
sebelah kanan bilangan negatif.
3. Cara membandingkan bilangan bulat
adalah dengan menggunakan garis
bilangan. Semakin ke kanan, nilainya
semakin besar.
4. Cara mengurutkan bilangan bulat
adalah dengan menggunakan garis
bilangan. Semakin ke kanan, nilainya
semakin besar.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Garis bilangan akan membantumu untuk
membandingkan bilangan bulat.
Bagaimana apabila bilangannya besar?
Adakah cara yang lebih mudah?

Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Bulat.
Fakta garis bilangan
Ke kanan semakin besar

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ke kiri semakin kecil
Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar.
Semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil.
Contoh
•

2 lebih dari -2, karena 2 di sebelah kanan -2.

•

3 lebih dari -1, karena 3 di sebelah kanan -1.

a. Membandingkan 2 Bilangan Positif
Kamu sudah mempelajari cara membandingkan
dua bilangan positif.
Bandingkan bilangan dari kedua bilangan yang
mempunyai nilai tempat sama.
16
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•

Untuk menguatkan konsep, guru akan menjelaskan cara membandingkan
2 bilangan bulat. Awalnya siswa diminta untuk membaca materi yang ada
di buku siswa.

•

Guru mensimulasikan konsep ini di depan kelas dengan menggunakan
garis bilangan. Guru membuat kartu bilangan bulat positif dan negatif
untuk membantu pemahaman siswa.

Cara 1
Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perlu diingat! Bilangan semakin ke kanan, nilainya semakin besar.
Jadi, urutannya adalah -70C, -50C, dan 40C.

•

Disajikan 5 pernyataan benar atau salah
tentang membandingkan bilangan bulat.

Cara 2
Perhatikan bilangan-bilangan -50C, -70C, dan 40C.
Perlu diingat! Bilangan positif lebih dari bilangan negatif.
Jadi, bilangan yang paling besar adalah 40C.
Semakin besar bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil.
Jadi, -70C kurang dari -50C.

•

Siswa mendiskusikan pernyataan tersebut
secara berpasangan.

•

Siswa memberika tanda >, < atau = tanpa
menggunakan garis bilangan.

Dengan demikian, urutannya adalah -70C, -50C, dan 40C.

Berikan tanda <, >! Jelaskan alasanmu!

•

Bandingkan
-23 ... 4
-235 ... -123
-126 ... 0
-535 ... -623

Siswa menuliskan jawaban di buku catatan
masing-masing.

215 ... -130
-3000 ... -4500

18

PB

46

Buku Guru SD/MI Kelas VI

Buku Siswa SD/MI Kelas VI

Alasanmu

Jawaban yang diharapkan :
•

-23 < 4

•

-235 < -123

•

-126 < 0

•

-535 > -623

•

215 > -130

•

-3000 > -4500

Pertemuan 2

•

•

•

Diawali dengan membahas pekerjaan siswa
pada bagian “Ayo Tunjukkan” dan dilanjutkan
dengan “Ayo Menulis”.
Siswa menuliskan strategi paling mudah
yang bisa digunakan untuk membandingkan
bilangan bulat. Siswa melengkapi dengan
contoh. Siswa menulisnya di buku catatan
masing-masing.
Guru memeriksa pekerjaan siswa. Produk ini
dinilai dengan Daftar periksa 1.2.

Tuliskan cara membandingkan dua bilangan! Lengkapi dengan satu contoh.
Kerjakan di buku tugasmu!
1. Bilangan positif dengan positif.

2. Bilangan positif dengan negatif.

3. Bilangan negatif dengan negatif.

Bermain Kartu Bilangan Positif dan Negatif
Langkah-langkahnya sebagai berikut.
1. Bermainlah secara berpasangan.
2. Buatlah 10 kartu yang terdiri atas
bilangan bulat positif dan negatif.
3. Duduklah berhadapan.
4. Acak kartu di tengah dengan
posisi terbalik.
5. Ambillah masing-masing satu
kartu dengan mata tertutup.
6. Bandingkan bilangan pada
kartumu dan kartu temanmu.
7. Pemain yang mendapat bilangan
lebih dari yang lain akan mendapatkan nilai 1.
8. Kembalikan kartu dan acak kembali.
9. Lakukan hal yang sama, sampai satu pemain mendapatkan nilai 5.

Bab 1: Bilangan Bulat
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•

Siswa dikelompokkan secara berpasangan.

•

Siswa membuat 10 kartu yang terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif.
Siswa mengikuti instruksi permainan yang ada di buku siswa.

•

Pada saat kegiatan, guru memastikan semua siswa memahami instruksi.
Semua siswa terlibat dalam permainan ini.

•

Tuliskan siswa dinilai dengan Daftar periksa 1.2.

Bab 1: Bilangan Bulat
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2
2

1. Berilah tanda < atau > pada kotak berikut! Gunakan garis bilangan untuk
membantumu.

•

Untuk menguatkan konsep membandingkan
dan mengurutkan bilangan bulat, siswa
mengerjakan soal-soal latihan pada buku
siswa. Guru bisa memfoto kopi lembar soal di
buku siswa atau siswa menulis jawabannya di
buku catatan.

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a. -10 ... -2

c. -3 ... -7

4 ... -6

d. -9 ... 10

b.

2. Perhatikan garis bilangan berikut!
P

Q

-6 -5 -4 -3 -2 -1

R

0

1

2

3

S

4

5

6

a. Manakah huruf yang menunjukkan bilangan paling besar?
b. Manakah huruf yang menunjukkan bilangan paling kecil?
c. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar?
1) Q > P
2) R < P

•

•

Sebelum siswa mengerjakan, guru melakukan
tanya jawab tentang konsep membandingkan
dan mengurutkan bilangan bulat yang sudah
dipelajari.
Guru menilai hasil pekerjaan siswa dengan
menggunakan nilai angka.

3) S > P
4) S > Q
3. Tabel berikut menunjukkan suhu di beberapa ruangan.
Ruangan

A

B

C

D

E

F

Suhu (0C)

-1

-3

4

15

0

11

a. Sebutkan ruang yang memiliki suhu tertinggi!
b. Sebutkan ruang yang memiliki suhu terendah!
c. Urutkan suhu ruangan dari yang terendah!

20
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Kunci Jawaban Ayo Berlatih 2
1. a. -10 < -2
b. 4 > -6
c. -3 > -7
d. -9 < 10

2. a. S
b. P
c.
1) Q > P berarti -1 > -5
2) R < P berarti 3 < -5
3) S > P berarti 6 > -5
4) S > Q berarti 6 > -1
Jadi, pernyataan yang benar
adalah pernyataan 1); 3); dan 4).

3. a. D yaitu 15oC
b. B yaitu -3oC
c. -3, -1, 0, 4, 11, 15 atau ruangan
B, A, E, C, F, D

4. a.

b.
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1) -15, -2, 0, 4, 7, 11
2) -25, -10, -4, 1, 9
3) -14, -8, -3, 0, 7, 17
4) -6, -2, 0, 1, 3, 5
1) 21, 10, -5, -11, -13, -21
2) 13, 0, -1, -3, -13, -23
3) 17, 14, 4, -1, -2, -7
4) 21, 1, -1, -2, -11, -12

5.
a. -7 < -4
b. -9 < -1
atau
a. -4 < -1
b. -9 < -7
atau

a. -7 < -1
b. -9 < -4
atau
a. -9 < -7
b. -4 < -1

6. Posisi laut Arafuru adalah 3 km di bawah permukaan air laut atau -3
Posisi laut Flores adalah 5 km di bawah permukaan air laut atau -5,
sehingga laut yang paling dalam adalah laut yang berada 5 km di bawah
permukaan laut yaitu laut Flores.
7.

Posisi Siti sekarang adalah di lantai 2
Posisi Edo sekarang adalah di lantai 4
Posisi Beni sekarang adalah 2 lantai di bawah lantai dasar atau -2
Urutan posisi dari yang terbawah adalah -2, 2, 4 atau Beni, Siti, Edo.

8. Posisi tupai A: 3
Posisi tupai B: -5
Posisi tupai C: -2
Posisi tupai D: 6
Urutan posisi tupai dari yang tertinggi adalah 6, 3, -2, -5 atau tupai D,A,C,B

Penilaian
Daftar periksa 1.2 “Ayo Menulis”
Kriteria

Baik

Cukup

Kurang

Menuliskan cara membandingkan
bilangan bulat dengan benar dan
mudah dipahami.
Memberikan satu contoh cara
membandingkan 2 bilangan bulat
dengan benar

Bab 1: Bilangan Bulat
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Memberikan satu contoh cara
membandingkan 2 bilangan bulat
dengan benar
Saling membantu anggota
kelompok

Penilaian Angka untuk Ayo Berlatih 2.

50
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KD dan Indikator
KD:
3.2 Menjelaskan dan melakukan
operasi penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan
pembagian yang melibatkan
bilangan bulat negatif
Indikator:
•
Melakukan operasi
penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat
dengan berbagai strategi
•
Menemukan fakta-fakta
a + (-b) = a - b, dan
a – (-b) = a + b)
yang terkait dengan
operasi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat

ater

3

i

M

Penjumlahan &
Pengurangan Bilangan
Bulat
KD:
4.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi
penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian
yang melibatkan bilangan
bulat negatif dalam kehidupan
sehari-hari.
Indikator:
•
Menuliskan strategi paling
mudah untuk melakukan
penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat.
•
Menyelesaikan masalah
yang terkait dengan operasi
penjumlahan dan pengurungan
bilangan bulat dalam
kehidupan sehari-hari.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu melakukan operasi
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan berbagai
strategi dengan benar
2. Setelah menganalisis beberapa pesamaan, siswa mampu menemukan
fakta-fakta
a + (-b) = a - b, dan
a – (-b) = a + b
mengaplikasikan dalam operasi hitung dengan benar.

3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan strategi paling mudah untuk
melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar
dan mudah dipahami.
4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait
dengan operasi penjumlahan dan pengurungan bilangan bulat dalam
kehidupan sehari-hari dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 4 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran:  kancing, bola, garis bilangan, kertas polos
3. Penilaian : Lembar kerja Ayo Berlatih 3, Daftar periksa 1.3 “Ayo menulis”

Istilah Penting
Suhu dinaikkan
Suhu diturunkan
Selisih
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Bagan Proses Pembelajaran materi 3
”Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat“
Diskusi
“Ayo Mencoba”

Eksplorasi

Siswa dengan
pemahaman sebelumnya,
akan mencoba
mengerjakan soal cerita
yang terkait dengan
penjumlahan dan
penguarangan bilangan
bulat.
1

“Ayo Tunjukkan”

Eksplorasi

2

Siswa bereksplorasi
menggunakan lingkaran
positif dan negatif untuk
menemukan konsep
penjumlahan bilangan
bulat.

3

“Ayo Tunjukkan”
Siswa bereksplorasi
menggunakan lingkaran
positif dan negatif untuk
menemukan konsep
pengurangan bilangan
bulat.

Demonstrasi

Aplikasi Konsep

4

“Ayo Berdiskusi”
Siswa mengerjakan soalsoal yang terkait dengan
operasi penjumlahan
dan pengurangan

Menganalisis

“Ayo Tunjukkan”

“Ayo Tunjukkan”

Siswa menunjukkan
cara melakukan operasi
penjumlahan dan
pengurangan bilangan
bulat dengan  garis
5
bilangan.

Siswa menemukan
sifat oprasi hitung
bilangan bulat

6

(a + (-b) = a - b, dan
a – (-b) = a + b
dengan mengamati
pola hasil operasi.
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Mengkomunikasikan
“Ayo Menulis”
Siswa menulis strategi
yang paling mudah
dalam melakukan
operasi penjumlahan
dan pengurangan
Bilangan Bulat

7

Penguatan

8

“Ayo Berlatih 3”
Siswa mengerjakan soalsoal Ayo berlatih secara
individu.

54

Buku Guru SD/MI Kelas VI

Rincian Kegiatan
Pertemuan 1
Materi 3

Penjumlahan dan Pengurangan
Bilangan Bulat

•

•

•

•

Sebagai awal pembelajaran, siswa disajikan
masalah yang terkait dengan operasi
penjumlahan dan pengurangan bilangan
bulat.

Diskusikan masalah berikut. Gunakan garis bilangan untuk membantumu.

Suhu ruangan pembeku ikan
adalah -50 C. Suhu ruangan
tersebut dinaikkan 20 C.
Berapakah suhu ruangan
pembeku ikan sekarang?

Suhu di puncak Gunung
Gede 50 C. Pada malam hari
suhunya turun 20 C.

Siswa mengerjakan masalah ini secara
berkelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari
3 sampai 4 siswa.
Guru
meminta
siswa
menggunakan
penggetahuan sebelumnya untuk mengerjakan
masalah ini. Siswa dibebaskan menggunakan
berbagai strategi. Misalkan garis bilangan,
benda kongkrit dan lain-lain.

Berapakah suhu di puncak
Gunung Gede sekarang?

Suhu ruangan pembeku
daging -50 C. Suhu
ruangan tersebut
diturunkan 20 C.
Berapakah suhu ruangan
pembeku daging
sekarang?

Tahukah kamu cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat?
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Diharapakan pengalaman belajar ini, menjadi bekal siswa belajar konsep
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Hasil yang diharapkan
1. Suhu ruangan pembeku ikan  adalah -50 C. Suhunya naik 20 C.
Berapakah suhu ruangan pembeku ikan sekarang?
•

Siswa bisa menggunakan garis bilangan, di mulai dari -5 geser
ke kanan 2 langkah hasilnya adalah -3.

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

•

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ada kemungkinan siswa menuliskan operasinya -5 + 2 = -3
Suhu ruangan pembeku ikan adalah -30 C.

2. Suhu puncak Gede adalah 50 C. Suhunya turun 20 C.
Berapakah suhu puncak Gede sekarang?
•

Siswa bisa menggunakan garis bilangan, di mulai dari 5 geser
ke kiri 2  langkah hasilnya adalah 3

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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•

Ada kemungkinan siswa menuliskan operasinya 5 - 2 = 3
Suhu puncak Gede adalah 30 C.

3. Suhu ruangan pembeku daging  adalah -50 C. Suhunya turun 20 C.
Berapakah suhu pembeku daging sekarang?
•

Siswa bisa menggunakan garis bilangan, di mulai dari -5 geser
ke kiri  2 langkah hasilnya adalah -7

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

•

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ada kemungkinan siswa menuliskan operasinya -5 - 2 = -7
Suhu pembeku daging adalah -70 C.

•

Salah satu aplikasi bilangan bulat adalah menunjukkan suhu suatu tempat.
Guru menguatkan jika suhu naik, maka suhu tempat bertambah panas
dan sebaliknya suhu turun maka suhu tempat lebih dingin.

•

Jika suhu naik suhu akan bertambah panas. Operasi hitung yang digunakan
adalah penjumlahan. Jika suhu turun menjadi lebih dingin. Operasi hitung
yang digunakan adalah pengurangan. Guru mengajak siswa bereksplorasi
lebih lanjut tentang konsep penjumlahan dan pengurangan.

A. Operasi penjumlahan Bilangan Bulat
• Siswa akan melakukan eksplorasi untuk menemukan konsep penjumlahan
bilangan bulat.
•

Siswa dikelompokkan secara berpasangan. Siswa bereksplorasi
menggunakan lingkaran positif dan lingkaran negatif. Siswa bisa
menggambarnya di buku catatan mereka.

•

Awalnya siswa membaca cara melakukan penjumlahan bilangan bulat
yang ada di buku siswa. Guru menguatkan teknik ini di depan kelas. Guru
bisa menggambar di papan tulis atau menggunakan alat bantu.
Guru menegaskan aturan bahwa:

1. Operasi penjumlahan (+) menunjukkan bahwa penambahan.
Misal -5 +2.
Awalnya ada lingkaran negatif sebanyak 5 kemudian ditambah
lingkaran (+) sebanyak 2.

2. Satu  lingkaran (+) gabung dengan satu lingkaran (-) adalah
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bernilai nol. Penjumlahan dengan nol hasilnya tetap bilangan
semula.
Contoh : 5 + 0 = 5 atau 0 + 5 = 5.
•

Lingkaran positif dan negatif ini, juga bisa diganti media lain dengan
2 warna. Misalkan kancing, bola bola kecil, atau media lain yang ada di
sekolah.

•

Guru menentukan warna yang mewakili positif dan warna lain yang
mewakili negatif. Contoh bola merah mewakili positif dan bola kuning
mewakili negatif.

•

Siswa dalam diberikan media. Siswa mensimulasikan operasi penjumlahan
dengan menggunakan media tersebut.

Hitunglah hasilnya! Gunakan lingkaran positif dan negatif.

•

Siswa bereksplorasi mengerjakan soal-soal
yang ada di “Ayo Tunjukkan”. Jika dirasa
kurang, guru bisa menambahkan soal sendiri.
Siswa menggambar lingkaran positif dan
negatif untuk menyelesaikan soal-saol ini.
Siswa menuliskannya di buku tulisnya.

1. -6 + 8

= ...

6. -6 + (-3)

= ...

2. 8 + (-2)

= ...

7. -9 + 4 =

= ...

3. -8 + (-6) = ...

8. 7 + (-5)

= ...

4. -4 + 7

= ...

9. -3 + (-7)

= ...

5. 5 + (-6)

= ...

10. -3 + 8

= ...

B. Pengurangan Bilangan Bulat
Simbol operasi pengurangan (-) menandakan diambil/dikurang.
Lingkaran positif atau negatif yang akan diambil tidak cukup. Kamu boleh
-1
mengambil lingkaran yang berpasangan 1
Penjumlahan dengan nol tidak mengubah hasil. Jadi 2-5 = 2-5+0
Contoh

Contoh

a. 2 – 5

b. -5 – 2

2 diambil 5, tidak cukup.

-5 diambil 2.

Ambil lingkaran sebanyak 3 pasang.
(positif dan negatif)
2-5
diambil
1

•

Guru memeriksa pekerjaan siswa. Guru
memberikan penguatan konsep penjumlahan
bilangan bulat.

1
1

-1

1
1

-5 hanya memiliki lingkaran negatif
dan tidak memiliki lingkaran positif.
Ambil lingkaran sebanyak 2 pasang
(positif dan negatif).
-5-2

-1
-1

1

-1

1

-1

-1

Hasilnya adalah -3.

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1
-1

diambil

-1
-1

-1

1

-1

-1

1

-1

Hasilnya adalah -7.
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B. Eksplorasi Pengurangan Bilangan Bulat
• Sebagai penguatan dan pengulangan materi sebelumnya. Di awal
pembelajaran, guru bisa memberikan bebepa soal tentang penjumlahan.
Siswa mengerjakan secara individu, siswa menukar hasil dengan teman
sebelahnya. Guru mengulang kembali konsep penjumlahan dengan
menggunakan lingkaran positif dan lingkaran negatif.
PB
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•

Siswa akan belajar tentang konsep pengurangan bilangan bulat. Guru bisa
menggunakan media yang digunakan di pertemuan sebelumnya.

•

Siswa membaca cara melakukan penjumlahan bilangan bulat yang akan di
buku siswa.

•

Guru menguatkan teknik ini di depan kelas. Guru bisa menggambar di
papan tulis atau menggunakan alat bantu.
Guru menegaskan aturan bahwa
Berikan contoh yang mudah dulu. Misal 5 – 3 = ...
(5 lingkaran positif diambil 3 lingkaran positif, sisanya 2 lingkaran positif.
Jadi hasilnya 2)
1.

Operasi pengurangan artinya diambil. Contoh 2 - 5, artinya lingkaran
positif sebanyak 2 akan diambil 5. (lebih sulit karena perlu tambah 3
pasang lingkaran positif dan lingkaran negatif)

2. Ketika lingkaran (+) atau (-) tidak cukup, bisa mengambil lingkaran
secara berpasangan.
3. Bilangan ditambah atau dikurangi nol hasilnya akan tetap.  
Contoh : 2 – 5 = 2 - 5 + 0 = 2-5 – 0

•

Siswa bereksplorasi mengerjakan soal-soal
yang ada di “Ayo Tunjukkan”. Jika dirasa
kurang, guru bisa menambahkan soal sendiri.
Siswa menggambar lingkaran positif dan
negatif untuk menyelesaikan soal-saol ini.
Siswa menuliskannya di buku tulisnya.

Contoh

Contoh

c. 5 – (-2)

d. -5 –(-2)

5 diambil -2.

-5 diambil (-2) cukup.

5 hanya memiliki lingkaran positif dan Tidak perlu mengambil lingkaran.
tidak memiliki lingkaran negatif.
-5-(-2)
diambil
Ambil lingkaran sebanyak 2 pasang
(positif dan negatif).
5-(-2)
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1
1
1
1

diambil

1

1

-1

1

1

-1

1

Hasilnya adalah -3.

Hasilnya adalah 7.

•

Guru memeriksa pekerjaan siswa. Guru
memberikan penguatan konsep pengurangan
bilangan bulat.

Pertemuan 2

Hitunglah hasilnya! Gunakan lingkaran positif dan negatif!
1. -6 – 8

= ...

6. -6 – (-3)

= ...

2. 8 – (-2)

= ...

7. -9 – 4

= ...

3. -8 – (-6)

= ...

8. 7 – (-5)

= ...

4. -4 – 7

= ...

9. -3 – (-7)

= ...

5. 5 – (-6)

= ...

10. -3 – 8

= ...

Lakukan dengan temanmu secara berpasangan! Temukan hasil operasi hitung
berikut!
Gunakan lingkaran positif dan negatif.

Bab 1: Bilangan Bulat
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25

Siswa mengerjakan soal-soal tentang operasi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat yang ada di buku siswa. Awalnya siswa
menggunakan lingkaran positif dan negatif. Siswa bisa menggunakan
strategi lain yang mereka rasa paling mudah. Siswa menulis hasil kerjanya
di buku tulisnya.
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Hasil yang diharapkan
1.
2.
3.
4.
5.
•

-6
-6
-9
-19
-26

6. -19
7. 5
8. 13
9. 20
10. 38

11.
12.
13.
14.
15.

-15
-18
-20
2
-7

Guru bisa menambahkan soal jika dirasa perlu.

Operasi penjumlahan dan pengurangan dengan
garis bilangan
• Siswa melakukan operasi penjumlahan
dan pengurangan dengan menggunakan
garis bilangan secara berkelompok. Siswa
bisa mencari informasi terlebih dahulu cara
melakukan penjumlahan dan pengurangan
dari beberapa sumber. Seperti buku atau
internet.

=

-8+ (-7)

=

15 – 10

=

-9 + (-9)

=

-19 + 10 =

15 + (-2)

=

-9 + (-11)

=

-12 – 7

=

14 – (-6)

=

12 + (-10)

=

-17 – 9

=

18 – (-20) =

5 + (-12)

=

-14 + 8

=

-12 – 7

-13 + 9

=

•

Dapatkah kamu menemukan hasilnya tanpa menggunakan lingkaran positif
dan negatif? Bagaimana kamu melakukannya?

Kamu dapat menghitung hasil penjumlahan dan
pengurangan dengan cara lain.
Kamu dapat menggunakan garis bilangan.
Carilah informasi cara menghitung penjumlahan dan
pengurangan dengan garis bilangan. Kamu dapat
mencarinya dari berbagai sumber. Seperti dari buku,
internet, dan lain-lain.

Tunjukkan dengan garis bilangan hasil operasi berikut.
Penjumlahan
a. -5 + 2
Mulailah dari -5.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasilnya adalah ...
b. 5 + (-2)
Mulailah dengan 5.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

•

Guru bisa memberikan tugas ini di pertemuan
sebelumnya.

Hasilnya adalah ...
26
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•

Berdasarkan informasi yang mereka temukan, siswa bereskplorasi dengan
mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan yang ada di buku
siswa.

•

Setiap kelompok mengerjakan di kertas polos dengan ukuran yang cukup
besar. Siswa menggambar garis bilangan dan menjelaskan cara melakkan
operasinya.

•

Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas.
Hasil yang diharapkan:
Penjumlahan
Aturan:
• Jika penjumlahan dengan bilangan positif akan bergeser ke kanan.
Contoh 5 + 2, akan bergeser ke kanan sejauh 2 satuan
•

Jika penjumlahan dengan bilangan negatif akan bergeser ke kiri.
Contoh 5 + (-2), akan bergeser ke kiri sejauh 2 satuan

Bab 1: Bilangan Bulat
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Contoh a : -5 + 2
Mulailah dari -5. Karena penjumlahan dengan bilangan positif ( 2),
maka akan bergeser ke kanan sejauh 2 satuan.
Hasilnya adalah -3
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehingga -5 + 2 = -3
Contoh b : 5 + (-2)
Mulailah dengan 5. Karena penjumlahan dengan bilangan negatif
(-2), maka akan bergeser ke kiri sejauh 2 satuan. Hasilnya adalah 3.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehingga 5 + (-2) hasilnya adalah 3
Contoh c : -5 + (-2)
Mulailah dengan -5. Karena penjumlahan dengan bilangan negatif
(-2), maka akan bergeser ke kiri sejauh 2 satuan.
Hasilnya adalah -7.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehingga -5 + (-2) hasilnya adalah -7.

Pengurangan
Aturan: (Berlawanan dengan penjumlahan)
• Jika pengurangan dengan bilangan positif akan bergeser ke kiri.
Contoh 5 - 2, akan bergeser ke kiri sejauh 2 satuan
•

60

Jika pengurangan dengan bilangan negatif akan bergeser ke kanan.
Contoh 5 - (-2), akan bergeser ke kanan sejauh 2 satuan

Buku Guru SD/MI Kelas VI

Contoh a : 2 - 5
Mulailah dari 2. Karena pengurangan dengan bilangan positif 5,
maka akan bergeser ke kiri sejauh 5 satuan. Hasilnya adalah -3.

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehingga 2 - 5 hasilnya adalah -3.
Contoh b : -5 - 2
Mulailah dari -5. Karena pengurangan dengan bilangan positif 2,
maka akan bergeser ke kiri sejauh 2 satuan. Hasilnya adalah -7.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehingga -5 – 2 hasilnya adalah -7.
Contoh c : 5 – (-2)
Mulailah dari 5. Karena pengurangan dengan bilangan negatif (-2)
maka akan bergeser ke kanan sejauh 2 satuan. Hasilnya adalah 7.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehingga 5 – (-2) hasilnya adalah 7.
Contoh d : -5 – (-2)
Mulailah dari -5. Karena pengurangan dengan bilangan negatif (-2)
maka akan bergeser ke kanan sejauh 2 satuan. Hasilnya adalah -3.
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehingga -5 – (-2) hasilnya adalah -3.

•

Setelah siswa melakukan presentasi, siswa diminta untuk membuat
kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang ada di buku siswa. Siswa
menulis kesimpulan di buku catatan masing-masing.
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•

Guru memotivasi siswa untuk terus berlatih melakukan operasi
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dengan terus berlatih
diharapkan siswa menemukan cara yang mudah dan cepat.
Contoh :
-7 + 3, sama dengan 3 - 7 karena bilangan yang lebih besar
bertanda negatif maka hasilnya adalah -4.
-3 + 7, sama dengan 7 – 3 karena bilangan yang lebih besar
bertanda positif makan hasilnya adalah -4.
-3 – 7, sama dengan -3 + (-7) karena bilangan bertanda negatif
makan hasilnya adalah -10.

•

Cara-cara mudah seperti di atas bisa ditemukan oleh siswa jika rajin
berlatih. Jika siswa menemukan cara yang mudah mintalah ia untuk
mempresentasikan di depan kelas. Apresiasi hasil pekerjaannya untuk
memotivasi.

Menemukan fakta penjumlahan dan
pengurangan
• Siswa akan bereksplorasi untuk menemukan
fakta-fakta penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat.
•

•

•

Siswa melakukan eksplorasi secara berkelompok.
Siswa mengerjakan tabel operasi bilangan bulat
yang ada di buku siswa.
Mintalah siswa mengamati kolom A dan kolom
B, hasil dari kolom A akan sama dengan kolom
B.
Mintalah siswa untuk membuat kesimpulan
dengan bahasa mereka sendiri.

Kesimpulan
•

Cara mana yang paling mudah menurutmu?

•

Apakah kamu menemukan cara yang berbeda?

•

Apakah kamu dapat menghitungnya tanpa lingkaran positif negatif atau garis
bilangan? Bagaimana kamu melakukannya?
Saat melakukan operasi hitung kamu dapat
menggunakan cara yang menurutmu paling mudah.
Lingkaran positif, negatif, dan garis bilangan adalah alat
bantu.
Dengan terus berlatih, kamu akan semakin lancar
menghitung. Akhirnya kamu tidak perlu menggunakan
alat bantu. Kamu akan menemukan cara yang paling
mudah.

Hitunglah hasilnya dengan cara yang paling mudah!
Tuliskan di bukumu.
Kolom A

Kolom B

•

1 + (-5) =

•

1 -5=

•

2 + (-5) =

•

2 -5=

•

3 + (-5) =

•

3–5=

•

4 + (-5) =

•

4–5=

•

5 + (-5) =

•

5–5=

•

6 + (-5) =

•

6–5=

•

7 + (-5) =

•

7 -5 =

Perhatikan kolom A dan kolom B. Apakah hasilnya sama?
Apa yang dapat kamu simpulkan?
Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat,
berlaku aturan bahwa
4 + (-5) = 4 – 5 = -1
Misalkan 4 adalah a dan 5 adalah b, dapat dituliskan
a + (-b ) = a - b
28
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Kesimpulan yang di harapkan adalah 4 + (-5) = 4 – 5
Misalkan 4 adalah a dan 5 adalah b.
Bisa dituliskan a + (-b) = a – b.
•

Siswa mengaplikasikan fakta tersebut untuk mengerjakan soal-soal latihan
di buku siswa.
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Minta siswa mengerjakan secara mandiri. Guru memeriksa hasil pekerjaan
siswa.
•

Siswa akan bereksplorasi untuk menemukan fakta lainnya   dari  
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

•

Siswa melakukan eksplorasi secara berkelompok. Siswa mengerjakan tabel
operasi bilangan bulat yang ada di buku siswa.

•

Mintalah siswa mengamati kolom A dan kolom B, hasil dari kolom A akan
sama dengan kolom B.

•

Mintalah siswa untuk membuat kesimpulan dengan bahasa mereka
sendiri.
Kesimpulan yang di harapkan adalah 4 - (-5) = 4 + 5 = 9
Misalkan 4 adalah a dan -5 adalah b.
Bisa dituliskan a - (-b) = a + b.

•

Siswa mengaplikasikan fakta tersebut untuk mengerjakan soal-soal latihan
di buku siswa.
Minta siswa mengerjakan secara mandiri. Guru memeriksa hasil pekerjaan
siswa. Guru menilai hasil pekerjaan siswa dengan menggunakan nilai
angka.

Pertemuan 3
“Mengerjakan soal-soal dan menulis”
• Siswa berlatih mengerjakan soal-soal tentang operasi hitung bilangan
bulat. SIswa menggunakan cara yang paling mudah menurut mereka.
Guru memeriksa pekerjaan siswa dan menilai
dengan menggunakan nilai angka. Siswa
menuliskan soal dan jawaban di buku tulis
masing-masing.

Hitunglah dengan aturan a - (-b) = a + b!

• 8 – (-10) = 8 + ...

= ...

• 6 – (-4)

= 6 + ...

= ...

• 5 – (-6)

= ...

= ...

• 7 – (-4)

= ...

= ...

• 3 – (-8)

= ...

= ...

• 7 – (-9)

= ...

= ...

Hitunglah soal-soal berikut! Tuliskan di buku catatanmu!
-20 + 40

= ...

- 35 – 25

= ...

- 30 + 20

= ...

- 30 – 20

= ...

- 23 + 43

= ...

- 23 – 43

= ...

35 + (-45)

= ...

35 – (-45) = ...

23 + (-43)

= ...

23 – (-43) = ...

Lanjutkan perhitungannya, sehingga segienam terisi penuh.

•

Siswa menulis di buku catatan masing-masing
strategi paling mudah melakukan operasi
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Siswa melengkapinya dengan contoh. Produk
ini dinilai dengan penilaian Daftar periksa. 1. 3

•

Tuliskan cara mudah yang kamu temukan saat menghitung penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat.

•

Lengkapi dengan contoh.

•

Sampaikan hasilnya kepada gurumu! Kemungkinan caramu dapat digunakan
oleh temanmu.

30
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•

Guru memberikan keterampilan kepada siswa
mengerjakan soal cerita.

•

Guru mencontohkan tips mengerjakan soal
cerita yang ada di buku siswa.

•

Guru mencontohkan di depan, dan semua siswa
mengikuti.

•

Guru menjelaskan setiap langkah dengan detail.

•

Minta siswa mengerjakan dengan langkah yang
sudah dijelaskan.

•
•

C. Soal Cerita Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat

Tips berikut akan membantu mengerjakan soal cerita.

Tips Menyelesaikan Soal Cerita

1. Bacalah soal dengan perlahan.

2. Berilah tanda pada informasi yang
penting.

3. Tuliskan hal-hal yang diketahui
dan ditanya.

4. Mulailah mengerjakan.
Gunakan gambar untuk membantumu.
Pikirkan operasi hitungnya.

5. Cek kembali.

Motivasi siswa untuk mengerjakan dengan
runtut dan teliti.

6. Simpulkan hasilnya

Bab 1: Bilangan Bulat
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Siswa berlatih mengerjakan soal cerita.

3

•

•

Untuk menguatkan konsep penjumlahan dan,
siswa mengerjakan soal-soal latihan pada buku
siswa. Guru bisa memfoto kopi lembar soal di
buku siswa atau siswa menulis jawabannya di
buku catatannya.
Sebelum siswa mengerjakan, guru melakukan
tanya jawab tentang konsep bilangan bulat yang
sudah dipelajari.

Kamu telah mengetahui langkah-langkah di atas! Selesaikan soal-soal berikut.
a. Suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya pada pagi hari -50 C. Ketika
siang hari, suhu udara naik 60 C. Berapa 0 C suhu udara di puncak Gunung
Jayawijaya pada siang hari?
b. Sebungkus es krim dikeluarkan dari lemari es bersuhu -40 C.
Setelah 3 menit, suhu es krim naik menjadi 50 C. Berapa 0 C kenaikan suhu es
krim?
c. Suhu udara dalam lemari es mula-mula 30 C di bawah nol. Suhu udara
tersebut diturunkan 40 C. Karena terlalu dingin suhu dinaikkan 20 C.
Berapa 0 C suhu udara lemari es sekarang?
d. Selisih suhu udara di Jepang dan Indonesia adalah 250 C. Suhu udara di
Jepang -20 C. Berapa 0 C suhu udara di Indonesia?
e. Suhu terpanas di bumi adalah 570 C. Suhu terdingin di bumi adalah -890 C.
Berapa 0 C selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi?

3

1. Gunakan garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan dan
pengurangan berikut!
a. -9+1
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b. -3-(-7)

•

Guru menilai hasil pekerjaan siswa (soal nomor
1 sampai 5) dengan menggunakan nilai angka.

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c. 5-(-3)
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d. 1-7

•

•

Untuk soal-soal nomor 6 sampai 8, siswa
diminta mengerjakan terlebih dahulu. Guru
membahasanya di depan kelas

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Untuk soal cerita, siswa bisa mengerjakan terlebih dahulu secara
berpasangan. Baru pembahasanan.  
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Kunci Jawaban Ayo Berlatih 3
1.

Jawaban:
a.

-9 + 1 = -8

b.

-3 – (-7) = 4

c.

5 – (-3) = 8

d.

1-7 = -6

2. Jawaban:
a.

-4 + 3 = -1

b.

3 – 5 = -2

c.

-5 -2 = -7

d.

-2 – (- 4) = 2

e.

5 + (- 4) =1

3. Hitunglah
a.

-12 + 3 -6 = -15

b.

-10 + 3 -21 = -28

c.

25- (-5) +3 -12 = 21

d.

-14 + 5 - 8 + (-23) = -40

e.

-12 + 3 - 24 - (-30) = -3

4. Hitunglah
a.

250 - 100 + 500 = 650

b.

-120 - 400 + 350 = -170

c.

-231 + 247 - 146 = -130

d.

125 - (-129) + (-300) = -46

e.

123 - (-478) + 200 = 801

5. Hitunglah
a.

3.728 - 1.225 + 298 - 300 = 2.501

b.

4.789 + 890 - 675 - 1.000 = 4.004

c.

2.785 - 1.342 - 887 + 1.234 = 1.790

d.

-1.250 + 2.350 - 1.600 + 350 = -150
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e.

-1.250 + 500 - 650 + 25 = -1.375

6.
.a
+15
-6

9

.b
+8
-9

-1

.c
)-7(8

7.

15

-2 + 5 = 3

8. -7 + (-2) = -9
9. Total uang yang harus dikeluarkan Bu Irma :
Membeli 15 botol: 15 x 42.000 = Rp630.000,00
Bu Irma baru membayar Rp500.000,00.
Sisa uang yang harus dibayar Bu Irma adalah
= Rp630.000 - Rp500.000
= Rp130.000,00
10. Ketinggian A = 321 m di atas permukaan laut
Ketinggian B = 6 m di bawah permukaan laut
Misalkan:
Kota (A) = 321 m
Kota (B) = -6 m karena berada di bawah permukaan laut
Kota A – Kota B = 321 – (-6) = 327 m
Jadi, perbedaan ketinggian antara kota A dan kota B adalah 327 m
11. -1500 + 700 - 250 = -1.050 m
Jadi, posisi kapal selam saat ini adalah 1.050 m di bawah permukaan laut
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12. 20 - 12 + 5 - 2 = 11
Jadi, saat ini Mia berada di lantai 11
13. 6 - 7 - 2 = -3
Jadi, saat ini tupai berada pada posisi 3 satuan di bawah.
14. Suhu awal : -9o C
Diturunkan 10o C : -9 - 10 = -19o C
Suhu diluar ruangan pendingin : 30o C
Selisih suhu udara didalam dan diluar ruangan pendingin:
30 - (-19) = 49o C
15. 11 - 25 + 12 = -2o C
Jadi, suhu es krim pada saat dihidangkan adalah -2o C .

Penilaian
Daftar periksa 1.3
Ayo menulis
Kriteria

Baik

Sedang

Kurang

Menuliskan cara melakukan
penjumlahan dengan benar dan
mudah dipahami.
Memberikan satu contoh cara
melakukan penjumlahan bilangan
bulat dengan benar
Menuliskan cara melakukan
pengurangan dengan benar dan
mudah dipahami.
Memberikan satu contoh cara
melakukan pengurangan bilangan
bulat dengan benar
Penilaian angka untuk Ayo Berlatih 3
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KD dan Indikator

KD:
3.2 Menjelaskan dan melakukan
operasi penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan
pembagian yang melibatkan
bilangan bulat negatif
Indikator:
•
Menemukan pola perkalian
dan pembagian bilangan
bulat

ater

4

i

M

Perkalian & Pembagian
Bilangan Bulat

KD:
4.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi
penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian
yang melibatkan bilangan
bulat negatif dalam kehidupan
sehari-hari.
Indikator:
•
Menuliskan dengan bahasa
sendiri cara melakukan
perkalian dan pembagian
bilangan bulat.
•
Menyelesaikan masalah
yang terkait dengan operasi
perkalian dan pembagian
bilangan bulat dalam
kehidupan sehari-hari.
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Menemukan pola perkalian dan pembagian bilangan bulat
2. Menuliskan dengan bahasa sendiri cara melakukan perkalian dan
pembagian bilangan bulat.
3. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan operasi perkalian dan
pembagian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 3 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran:  kancing, bola, garis bilangan, kertas polos
3. Penilaian :Lembar kerja Ayo Berlatih 4, Daftar periksa 1.4 Ayo menulis

Istilah Penting
Grup,
Isi,
Pengali,
Hasil kali,
Bilangan yang dibagi,
Hasil bagi
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Bagan Proses Pembelajaran materi 4
Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat“
Diskusi
“Ayo Berdiskusi”

Eksplorasi

Siswa dengan pemahaman
sebelumnya, akan mencoba
mengerjakan soal cerita
yang terkait dengan
perkalian bilangan bulat.
Siswa juga mengamati
operasi perkalian bilangan
bulat.
1

“Ayo Temukan”

2

Siswa bereksplorasi
menggunakan pola
perkalian untuk
menemukan konsep
perkalian bilangan bulat

Diskusi
Aplikasi Konsep

3

Siswa mengerjakan soalsoal yang terkait dengan
operasi perkalian bilangan
bulat.

4

“Ayo Berdiskusi”
Siswa dengan pemahaman
sebelumnya, akan mencoba
mengerjakan soal cerita
yang terkait dengan
pembagian bilangan bulat.
Siswa juga mengamati
operasi pembagian
bilangan bulat.

Eksplorasi
“Ayo Temukan”
Siswa bereksplorasi
menggunakan pola
pembagian untuk
menemukan konsep
perkalian bilangan bulat

Aplikasi Konsep

5
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Siswa mengerjakan
soal-soal yang terkait
dengan operasi
pembagian bilangan
bulat.

6

Mengkomunikasikan
“Ayo Menulis”
Siswa menulis konsep
operasi perkalian dan
pembagian bilangan
bulat.
7

Penguatan
“Ayo Berlatih 4”

8

Siswa mengerjakan soalsoal Ayo berlatih secara
individu.
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1 “Eksplorasi Perkalian”

Materi 4

•

•

Sebagai awal pembelajaran, siswa disajikan
masalah yang terkait dengan operasi perkalian
bilangan bulat.
Siswa mengerjakan masalah ini secara
berkelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 3
sampai 4 siswa.

Perkalian dan Pembagian
Bilangan Bulat
A. Perkalian Bilangan Bulat

Diskusikan masalah berikut dalam kelompok.
Dua orang tukang sedang menggali sumur dengan
kedalaman 10 meter. Ternyata tukang belum
menemukan sumber air. Tukang menggali lagi 2 kali
lebih dalam. Setelah itu, tukang menemukan air. Pada
kedalaman berapakah sumber air tersebut?
Bagaimana kamu mengetahuinya?
Tulis bilangan yang mewakili kedalaman sumber air.

Amatilah bentuk operasi berikut! Operasi hitung berikut yang hasilnya benar.
4x2=8

•

•

Guru
meminta
siswa
menggunakan
penggetahuan sebelumnya untuk mengerjakan
masalah ini. Siswa dibebaskan menggunakan
berbagai strategi. Misalkan garis bilangan,
benda kongkrit dan lain-lain.

-4 x 2 = -8

2x4=8
2 x -4 = -8

4 x (-2) =-8

(-2) x 4 = -8

-4 x (-2) = 8

(-2) x (-4) = 8

Menurutmu, bagaimana melakukan perkalian bilangan bulat?
Dapatkah kamu memberikan contoh dengan bilangan berbeda?

Mari buktikan perkalian bilangan bulat.
Tentu kamu ingat konsep grup dan isi pada perkalian.
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Diharapkan pengalaman belajar ini, menjadi
bekal siswa belajar perkalian bilangan bulat.
Hasil yang diharapkan.
Diketahui :
• Kedalaman air sumur semula adalah 10 meter.
•

Sumur digali lagi 2 kali lebih dalam.

Ditanya:
Berapa kedalaman sumur?
Jawab:
Awalnya 0 kemudian ke bawah sedalam 10 satuan.
Kemudian,ke bawah bawah lagi sebanyak 2 kali jarak
semula.
Kedalaman sumur sekarang adalah 30 meter.
Jika dituliskan dengan bilangan negatif dan operasi
hitungnya adalah
-10 – 10 – 10 = -30
Atau bisa juga
= -10 – (2 x 10)
= -10 – 20
= -30
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0
-10
-20
-30

Jadi kedalaman sumur sekarang adalah 30 meter.
Atau bisa dituliskan dengan bilangan -30 meter.
•

Guru menguatkan contoh tadi adalah salah satu penerapan perkalian
bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan
contoh lain. Guru juga  bisa meminta siswa untuk memberikan.

•

Guru mengajak siswa bereksplorasi lebih lanjut tentang konsep perkalian
bilangan bulat.

•

Siswa diminta mengamati tabel perkalian bilangan bulat, dalam kelompok
siswa diminta untuk mendiskusikan pertanyaan.

•

Dari pengamatan yang dilakukan, diharapkan siswa mengetahui aturan
perkalian bilangan bulat, sebelum membuktikannya.
Hasil yang diharapkan.
Bilangan positif dikali bilangan positif
hasilnya adalah bilangan positif
Bilangan positif dikali bilangan negatif
hasilnya adalah bilangan negatif
Bilangan negatif dikali bilangan positif
hasilnya adalah bilangan negatif
Bilangan negatif dikali bilangan negatif
hasilnya adalah bilangan positif.

Contoh lain
2x3=6
-2 x 3 = -6
-2 x -3 = 6
3 x -2 = -6

•

Siswa akan melakukan eksplorasi untuk menemukan konsep perkalian
bilangan bulat.

•

Siswa dikelompokkan secara berpasangan. Siswa bereksplorasi
menggunakan pola perkalian dengan panduan pertanyaan yang ada di
buku siswa.

•

Guru bisa memfoto kopi lembar kerja halaman 33 atau 35, atau siswa bisa
menyalinnya di buku catatan.
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•

Awalnya guru memodelkan konsep perkalian di depan kelas. Guru
mengingatkan siswa tentang grup dan isi yang sudah mereka pelajari di
kelas sebelumnya. Guru bisa menggambar di papan tulis atau menggunakan
model benda kongkrit yang ukuranya cukup besar.
2 x 3 artinya 2 grup isinya 3.

1

1

1

1

1

1

		
Sehingga 2 x 3 = 3 + 3 = 6
Guru bisa menambahkan contoh bilangan yang lain.

•

Guru mengenalkan atau mengingatkan kembali istilah, pengali dan hasil
kali.
Pengali adalah bilangan yang dikalikan oleh bilangan lainnya.
Sementara hasil kali adalah hasil dari operasi perkalian.
Contoh:
2x3=6
2 sebagai pengali
3 sebagai pengali
6 sebagai hasil kali

•

Setelah siswa memahami istilah tersebut, siswa mengerjakan lembar kerja
yang ada di buku siswa.

a. Bilangan Positif dikali Bilangan Positif.
•

Siswa mengisi lembar kerja tentang pola perkalian. Lembar kerja ini
bisa difoto kopi atau siswa menyalin di butu tulisnya.

•

Siswa mengerjakan operasi hitung, dan mengamati pola
perkaliannya.

•

Siswa mendiskusikan dengan kelompoknya, pola perkalian bilangan
bulat positif dikali bilangan bulat positif.

•

Guru mendiskusikan kesimpulan hasil eksplorasi ini secara klasikal.
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Hasil yang diharapkan
Jika pengali berkurang 1 maka hasil kali
akan berkurang 2
Sehingga pola yang adalah hasil kali
selalu berkurang 2. Namun demikian
hasilnya tetap bilangan positif.
Bisa disimpulkan bahwa bilangan positif
dikali bilangan positif hasilnya adalah
bilangan positif

Pengali
Hasil kali

x 5 = 10 2

-2

x4=82

-2

x3=62

-2

…=x22

-2

…=x12

b. Bilangan Positif dikali Bilangan negatif.
•

Awalnya guru mengingatkan kembali tentang konsep grup dan isi
pada Operasi sperkalian.
Hasil yang diharapkan
Berdasarkan pemahaman sebelumnya
2 x (-3) artinya 2 grup isinya -3
Sehingga 2 x (-3) = -3 + (-3) = -6
Pemahaman ini yang akan dijadikan
bekal untuk mengerjakan pola perkalian
bilangan positif dikali bilangan negatif.

2 x (-3) artinya 2 grup
isinya -3.
-1

-1

-1

-1

-1

-1

Sehingga 2 x (-3) = …
+…=…

•

Siswa mengisi lembar kerja tentang pola perkalian. Lembar kerja ini bisa
difoto kopi atau siswa menyalin di butu tulisnya.

•

Siswa menghitung, dan mengamati pola perkaliannya.

•

Siswa mendiskusikan dengan kelompoknya, pola p

•

Guru mendiskusikan kesimpulan hasil eksplorasi ini secara klasikal.
Hasil yang diharapkan
Pengali

x3=62
x2=42
x1=22
x0=02
…= x -1 2
…= x -2 2
...= x -3 2

Hasil kali
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Jika pengali berkurang 1 maka hasil kali
akan berkurang 2
Sehingga polanya adalah hasil kali selalu
berkurang 2. Karena selalu berkurang 2,
pada saat 2 x (-1) hasilnya adalah -2,
2 x (-2) hasilnya adalah -4, dan seterusnya.
Bisa disimpulkan bahwa bilangan positif
dikali bilangan negatif hasilnya adalah
bilangan negatif
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c.

Perkalian bilangan negatif dikali bilangan positif.
•

Siswa mengisi lembar kerja tentang pola perkalian. Lembar kerja ini
bisa difoto kopi atau siswa menyalin di butu tulisnya.

•

Siswa menghitung, dan mengamati pola perkaliannya.

•

Siswa mendiskusikan dengan kelompoknya, pola perkalian bilangan
negatif dikali bilangan bulat positif.

•

Guru bisa meminta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil
pekerjaannya.
Hasil yang diharapkan
Pengali

x3=62
x2=42
x1=22
x0=02
…= x -1 2
…= x -2 2
...= x -3 2

Hasil kali
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Jika pengali berkurang 1 maka hasil kali
akan berkurang 2
Sehingga pola yang adalah hasil kali selalu
berkurang 2. Karena selalu berkurang 2,
pada saat -1 x 2 hasilnya adalah -2,
-2 x 2 hasilnya adalah -4, dan seterusnya.
Bisa disimpulkan bahwa bilangan negatif
dikali bilangan positif hasilnya adalah
bilangan negatif

d. Bilangan negatif dikali bilangan Negatif
•

Siswa mengisi lembar kerja tentang pola perkalian. Lembar kerja ini
bisa difoto kopi atau siswa menyalin di buku tulisnya.

•

Siswa menghitung, dan mengamati pola perkaliannya.

•

Siswa mendiskusikan dengan kelompoknya, pola perkalian bilangan
negatif dikali bilangan bulat negatif.
Guru mendiskusikan kesimpulan secara klasikal.
Hasil yang diharapkan
Pengali
x3=62
x2=42
x1=22
x0=02
…= x -1 2
…= x -2 2
...= x -3 2
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Hasil kali
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Jika pengali berkurang 1 maka hasil kali akan
bertambah 2
Sehingga pola yang adalah hasil kali selalu
bertambah 2. Karena selalu bertambah 2,
pada saat -2 x -1 hasilnya adalah 2,
-2 x -2 hasilnya adalah 4, dan seterusnya.
Bisa disimpulkan bahwa bilangan negatif
dikali bilangan negatif hasilnya adalah
bilangan negatif
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Pertemuan 2 “menulis dan latihan soal”

•

Setelah semua ekskplorasi selesai, guru menguatkan aturan perkalian
bilangan bulat.

•

Dalam buku catatan siswa diminta menulis aturan melakukan operasi
perkalian dengan bahasa yang mudah dipahami. Siswa melengkapinya
dengan contoh. Produk ini akan dinilai dengan daftar periksa 1.4

•

Berbekat aturan perkalian, siswa mengerjakan soal-soal latihan tentang
operasi perkalian. Siswa menulis soal dan jawabannya di buku siswa.
Siswa mengerjakan secara mandiri. Guru menilai dengan penilaian angka.
Guru bisa menambahkan sendiri soal-soal jika dirasa perlu.
Aturan berikut harus kamu ingat saat melakukan operasi perkalian bilangan
bulat.
Perkalian dua bilangan bulat yang sama (positif dengan positif atau negatif
dengan negatif), hasilnya adalah bilangan bulat positif.
Perkalian dua bilangan bulat berbeda (positif dengan negatif atau negatif
dengan positif), hasilnya adalah bilangan bulat negatif.
Misalkan :
p adalah bilangan bulat positif
n adalah bilangan bulat negatif
maka :

Misalkan
p adalah bilangan bulat positif.

pxp=p

n adalah bilangan bulat negatif.
maka
pxp=p
nxn=p

nxn=p

pxn=n
nxp=n
Gunakan bahasamu sendiri untuk memudahkan mengingatnya. Tuliskan di
buku catatanmu!

pxn=n

Kamu telah mengetahui aturan perkalian bilangan bulat. Hitunglah hasilnya!
Tuliskan di buku catatanmu.
= ...

f.

= ...

g. -12 x -7

= ...

c. -5 x -5

= ...

d.

h. -21 x 5

= ...

7 x (-2) = ...

i.

25 x (-6)

= ...

= ...

j.

-7 x (-12) = ...

e. – 6 x 9

Sekarang gunakan bahasamu sendiri untuk
memudahkanmu mengingat hasil perkalian
bilangan bulat. Tuliskan di buku catatanmu!

-8 x (-9)

= ...

8x7

b. -4 x 5

a.

nxp=n

B. Pembagian Bilangan Bulat

Edo akan membeli martabak mini.
Harga martabak mini Rp5.000,00.
Ternyata uang Edo hanya
Rp3.000,00. Kemudian, datanglah
Siti dan Beni. Mereka ingin
membantu membayarnya.
Uang yang dibayarkan Siti dan Beni
sama banyak.
Berapa uang yang harus dibayar
oleh Siti dan Beni?
Bagaimana kamu mengetahuinya?
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Pertemuan 3: Eksplorasi Konsep Pembagian Bilangan Bulat.

•

Sebagai awal pembelajaran, siswa disajikan masalah yang terkait dengan
operasi pembagian bilangan bulat.
Hasil yang diharapkan
Diketahui
• Harga martabak mini Rp.5.000,00
•

Uang Edo Rp.3.000,00

•

Siti dan Beni akan membantu Edo membayar martabak. Siti dan
Beni membayar sama banyak.

Ditanya:
Uang yang dibayar oleh Siti dan Beni
Jawab
• Kekurangan uang Edo = 5.000 – 3.000 = 2.000
•

2.000 : 2 = 1.000

Jadi uang yang dibayar Siti dan Beni Rp1.000,00

Amatilah bentuk operasi berikut! Operasi hitung berikut hasilnya benar.

•

Guru mengulang kembali konsep pembagian
yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya.
Guru bisa menggambar di papan tulis atau
memodelkan dengan benda kongkrit.
Konsep dasar pembagian inilah yang akan
dijadikan bekal untuk memahami pola
pembagian bilangan bulat.

•

Guru mengenalkan atau mengulang kosakata
yang sudah diperoleh di kelas sebelumnya.
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8:2=4

8:2=4

-8 : 2 = -4

-8 : (-4) = 2

4 : (-2) =-2

8 : (-2) = -4

-4 : (-2) = 2

-8 : (-2) = 4

Bagaimana melakukan pembagian bilangan bulat? Bagaimana menurutmu?
Dapatkah kamu memberikan contoh dengan bilangan yang berbeda?

Mari buktikan pembagian bilangan bulat.
Tentu kamu ingat konsep grup dan isi pada perkalian. Konsep itu juga digunakan
dalam pembagian.
a. Bilangan positif dibagi bilangan positif.
Pengertian 1
6 : 2 artinya 6 dibagi ke dalam 2 grup. Isi setiap grup sama banyak.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6÷2=3
3 menunjukkan isi dari masing-masing grup.
Pengertian 2
6 : 2 artinya 6 dibagi ke dalam grup. Isi setiap grup 2.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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6:3=2
6 adalah bilangan yang dibagi
3 adalah pembagi
2 adalah hasil bagi
Hal ini sangat penting dipahami siswa, untuk memudahkan
mengerjakan pola perkalian.
•

Siswa mengisi lembar kerja tentang pola perkalian. Guru bisa mengkopi
lembar kerja yang ada di buku siswa atau siswa menyalin di buku
catatannya.

•

Siswa mengisi hasil pembagian, menemukan pola perkalian dan
menyimpulkannya.
Bilangan Positif dibagi Bilangan
Positif
Bilangan yang dibagi
5 = 2 : 10
…=2:8

Bilangan negatif dibagi Bilangan
Positif
Bilangan yang dibagi

Hasil bagi
-1
-1

2=2:4

Hasil bagi
-1

... = 2 : 2

-1

…=2:6

-1

... = 2 : 0

-1

…=2:4

-1

... = 2 : -2

-1

... = 2 : -4

-1

…=2:2

... = 2 : -6
Hasil yang diharapkan:
Ketika bilangan yang dibagi
berkurang 2, maka hasil bagi akan
berkurang 1. Namun demikian
hasilnya tetap bilangan positif.
Kesimpulannya bilangan positif
dibagi bilangan positif hasilnya
adalah bilangan positif.

Hasil yang diharapkan:
Ketika bilangan yang dibagi
berkurang 2, maka hasil bagi
akan berkurang 1. Karena selalu
berkurang 1 maka -2 : 2 hasilnya
adalah -1, -4:2 hasilnya -2, dan
seterusnya.
Kesimpulannya bilangan negatif
dibagi bilangan positif hasilnya
adalah bilangan negatif.
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Bilangan Negatif dibagi Bilangan
Negatif
Bilangan yang dibagi
4 = )-2( : 8 -

Bilangan Positif dibagi Bilangan
Negatif
Bilangan yang dibagi

Hasil bagi
-1

3 = )-2( : 6 -

Hasil bagi
-1

3 = )-2( : 6 -

-1

2 = ) -2( : -4

-1

... = ) -2( : -4

-1

... = )-2( : -2

-1

... = )-2( : 0

-1

... = )-2( : 2

-1

… = )-2( : -2

... = )-2( : 4

-1

... = )-2( : 6
Hasil yang diharapkan:
Ketika bilangan yang dibagi
berkurang 2, maka hasil bagi akan
berkurang 1. Namun demikian
hasilnya tetaplah bilangan positif.
Kesimpulannya bilangan negatif
dibagi bilangan negatif hasilnya
adalah bilangan positif.

•

Hasil yang diharapkan:
Ketika bilangan yang dibagi
bertambah 2, maka hasil bagi
akan berkurang 1. Karena selalu
berkurang 1 maka 2 : (-2) hasilnya
adalah -1, 4 : (-2) hasilnya -2, dan
seterusnya.
Kesimpulannya bilangan positif
dibagi bilangan negatif hasilnya
adalah bilangan negatif.

Guru menguatkan konsep ini di depan kelas. Guru menguatkan bahwa.
Aturan berikut harus kamu ingat saat melakukan operasi pembagian
bilangan bulat.
Pembagian dua bilangan bulat yang sama (positif dengan positif atau
negatif dengan negatif), hasilnya adalah bilangan bulat positif.
Pembagian dua bilangan bulat berbeda (positif dengan negatif atau negatif
dengan positif), hasilnya adalah bilangan bulat negatif.
Misalkan :
p adalah bilangan bulat positif
n adalah bilangan bulat negatif
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maka:
p÷ p=p
n÷n=p
p÷n=n
n÷p=n
Sekarang gunakan bahasamu sendiri untuk memudahkanmu mengingat
hasil pembagian bilangan bulat. Tuliskan di buku catatanmu!

Pertemuan 4 “ Menulis dan berlatih”
•

Dalam buku catatan siswa diminta menulis aturan melakukan operasi
pembagian dengan bahasa yang mudah dipahami. Siswa melengkapinya
dengan contoh. Produk ini akan dinilai dengan daftar periksa 1.4

•

Berbekat aturan pembagian siswa mengerjakan soal-soal latihan tentang
operasi pembagian. Siswa menulis soal dan jawabannya di buku siswa.
Siswa mengerjakan secara mandiri. Guru menilai dengan penilaian angka.
Guru bisa menambahkan sendiri soal-soal jika dirasa perlu.

•

Guru mengulang kembali cara mengerjakan soal cerita. Guru bisa meminta
siswa mendiskusikan satu soal tentang perkalian dan pembagian bilangan
bulat.

•

Siswa mengerjakan dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari
sebelumnya.

•

Guru memberikan penguatan.

•

Siswa mengerjakan soal cerita secara berpasangan. Siswa menuliskan
hasil pekerjaannya di buku catatan masing-masing.

•

Guru memeriksa dan menilai pekerjaan siswa dengan menggunakan nilai
angka.
Hasil yang diharapkan:
a. - 4 + ((20:5) x 2)) = -4 + 8 = 4
Jadi suhu es krim adalah 40C
b. -16 + ((12:3) x 5)) = -16 + 20 = 4
c.

Jadi suhu daging beku adalah 40C
18 – ((20 – 16) x 3) = 18 – (4X3) = 18 -12 =6
Jadi suhu puncak Himalaya 6 0C
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d. -5 + ((15:3) x 2) = -5 +(5x2) = -5 + 10 = 5
Jadi suhu es mambo 50C
e. Suhu kota A = 20 – ((16-12)x2)
= 20 – (4 x 2)
= 20 – 8 = 12
Suhu kota B = 12 + (16 – 12) x 3)
= 12 + (4 x 3)
= 12 + 12 = 24
Selisih suhu kota A dan B adalah  24 – 12 = 12
Jadi selisih suhu kota A dan B pada pukul 16.00 adalah 120C

4

•

Untuk menguatkan konsep penjumlahan dan
siswa mengerjakan soal-soal latihan pada buku
siswa. Guru bisa memfoto kopi lembar soal di
buku siswa atau siswa menulis jawabannya di
buku catatannya.

Kamu telah mengikuti langkah-langkah pada contoh di atas. Selesaikan soalsoal berikut.
a. Sebungkus es krim dikeluarkan dari lemari es. Suhu es krim tersebut -40C.
Setiap 5 menit, suhu es krim naik 20 C.
Suhu es krim pada menit ke-20 adalah….
b. Daging beku bersuhu -160 C. Daging beku tersebut dipanaskan, sehingga
suhunya naik. Kenaikan suhunya adalah 50 C setiap 3 menit.
Suhu daging setelah dipanaskan selama 12 menit adalah…
c. Suhu udara di puncak Himalaya pada sore hari adalah 180 C. Pada malam hari
suhunya semakin menurun. Suhu mulai menurun pada pukul 16.00, sebesar
30 C setiap jam.
Berapa 0 C suhu puncak Himalaya pada pukul 20.00?
d. Sebungkus es mambo dikeluarkan dari lemari es.
Suhu es mambo tersebut -50 C.
Setiap 3 menit, suhu es mambo naik 20 C.

•

•

Sebelum siswa mengerjakan, guru melakukan
tanya jawab tentang konsep bilangan bulat yang
sudah dipelajari.

Suhu es mambo pada menit ke-15 adalah….
e. Diketahui pada pukul 12.00 suhu kota A 200 C. Suhu di kota B adalah 120 C.
Pada siang menjelang sore hari suhu kota A terus menurun 20 C setiap jam.
Sementara kota B terus naik 30 C setiap jam. Berapa 0 C selisih suhu kota A
dan B pada pukul 16.00?

4

1. Tentukan hasil perkalian dari bilangan di bawah ini! Gunakan lingkaran
dan 1

Guru menilai hasil pekerjaan siswa dengan
menggunakan nilai angka.

a. 2 x (-1) = ...
-1

-1

Jadi, 2 x (-1) = ... + ... = ...
b. 3 x (-5) = ...
-(...) -(...) -(...) -(...) -(...)

•

Guru membahasa jawaban soal. Guru
menguatkan kembali soal-soal yang dirasa
masih sulit.  
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-(...) -(...) -(...) -(...) -(...)
Jadi, 3 x (-5) = ... + ... + ... = ...
46

PB
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-(...) -(...) -(...) -(...) -(...)

-1

Kunci Jawaban Ayo Berlatih 4
1.

2.

3.

4.

a.

2 x (-1) = -1 + (-1) = -2

b.

3 x (-5) = (-5) + (-5) + (-5) = -15

c.

4 x (-2) = -4 + (-4) = -8

d.

3 x (-9) = -9 + (-9) + (-9) = -27

e.

2 x (-7) = -7 + (-7) = -14

a.

20 ÷ (-4) = =-5, karena -5 x -4 = 20

b.

-12 ÷ (-3) = 4, karena 4 x (-3) = -12

c.

-10 ÷ (-2) = 5, karena 5 x (-2) = -10

d.

-18 ÷ (6) = -3, karena -3 x 6 = -18

e.

-(-2) ÷ (-1) = -2, karena -2 x (-1) = 2

a.

6 x (-3) = -18

b.

-9 x (-3) = 27

c.

-11 x 4 = -44

d.

36 ÷ (-9) = -4

e.

-56 ÷ 7 = -8

f.

-32 ÷ (-8) = 4

a.

60 ÷ 15 x 2 = 8

b.

4 x 12 ÷ 24 = 2

c.

6 x 9 ÷ 2 = 27

d.

120 ÷ 12 x 14 = 140

e.

240 ÷ (15 x 4) = 4

f.

1.224 ÷ (17 x 8) = 9

g.

15 x (1.500 ÷ 30) = 750

h.

4 x (480 ÷ 24) = 80
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5.

a.

-50 x 20 ÷ 10 = -100

b.

12 x (-4) ÷ 6 = -8

c.

14 ÷ 2x (-4) = -28

d.

-16 x (-2) ÷ 4 = 8

e.

60 ÷ (-5) x (-2) = 24

f.

(-80 ÷ 2) x 4 = -160

g.

70 ÷ (-2 x 5) = -7

h.

(-10 ÷ (-2)) x (-6) = -30

6.

Kerugian toko tersebut dalam empat hari adalah
Rp230.000,00 x 4 = Rp920.000,00

7.

Ikan hiu sigaret dapat berenang sejauh 1.200 x 3 = 3.600 m di
bawah permukaan air laut.

8.

Suhu di Kota Malang = 24o C , suhu di Kota Mekkah =2 x 24 = 48o
C , sehingga suhu di Kota Tokyo = 48 - 50 = -2o C atau suhu di kota
Tokyo saat musim dingin adalah 2 x 24 - 50 = 48 - 50 = -2o C

9.

Pak Andi memiliki 25 kotak biskuit, setiap pegawai mendapatkan 2
kotak biskuit.
Banyak pegawai pak Andi adalah 12 orang. Banyak biskuit yang
dibagikan pak Andi adalah 2 x 12 = 24 sehingga Pak Andi memiliki
sisa 1 kotak biskuit untuk dibawa pulang.

10. Ada 13 siswa laki-laki, siswa perempuan 3 kali dari siswa laki-laki ,
sehingga banyak siswa perempuan adalah
13 x 3 = 39
Banyak seluruh siswa adalah
39 + 13 = 52 orang
11. Pukul 04.00 sampai 14.00 , maka : 14 - 4 = 10 jam
Jika setiap jam suhu naik 3o C, maka : 10 x 3 = 30
Jadi, suhu udara pada pukul 14.00 adalah -13 + 30 = 17o C
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12. Soal yang dijawab Iqbal 48 soal , jawaban benar adalah 40 soal dan
mendapat nilai 2 untuk setiap soal, maka : 40 x 2 = 80
Sedangkan soal yang dijawab tetapi salah mendapatkan
pengurangan nilai 1
atau mendapat skor -1, soal yang dijawab Iqbal dengan salah yaitu 8
soal.
Maka : 8 x (-1) = -8
Skor yang diperoleh Iqbal adalah 80+ (-8) = 72
Jadi, Iqbal mendapat skor 72 .

Penilaian
Daftar periksa 1.4
Ayo menulis
Kriteria

Baik

Sedang

Kurang

Menuliskan aturan perkalian
dengan benar dan mudah
dipahami.
Memberikan satu contoh untuk
masing-masing aturan perkalian
dengan benar.
Menuliskan aturan pembagian
dengan benar dan mudah
dipahami.
Memberikan satu contoh
untuk masing-masing aturan
pembagian dengan benar.
Penilaian Angka untuk Ayo berlatih 4.
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KD dan Indikator

KD:
3.3 Menjelaskan dan melakukan
operasi hitung campuran
yang melibatkan bilangan
cacah, pecahan dan/atau
desimal dalam berbagi
bentuk sesuai urutan operasi.
Indikator:
•
Melakukan operasi hitung
campur dengan stategi yang
benar.

ater

5

i

M

Hitung Campur

KD:
4.3 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan hitung
campur yang melibatkan
bilangan cacah, pecahan dan/
atau desimal dalam berbagi
bentuk sesuai urutan operasi.
Indikator:
•
Menyelesaikan masalah yang
terkait dengan operasi hitung
campur
•
Menuliskan tips mudah
melakukan hitung campur.  
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi, siswa mampu melakukan operasi hitung campur
bilangan bulat (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian)
2. Setelah bereksplorasi, siswa mampu melakukan operasi hitung bilangan
campuran (bilangan bulat, cacah, desimal, dan pecahan) dengan stategi
yang benar).
3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait
dengan operasi hitung campur dengan benar.
4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan tips mudah melakukan hitung
campur dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 6 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran:  Lembar kerja di buku siswa
3. Penilaian :Lembar kerja Ayo Berlatih 5, Daftar periksa 1.5 Kerja sama
kelompok, Rubrik Membuat Tips Operasi Hitung Campur 1.2

Istilah Penting
Komutatif,
Asosiatif,
Distributif
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Bagan Proses Pembelajaran materi 5
”Hitung Campur“
Eksplorasi 1
“Ayo Berdiskusi”

Aplikasi Konsep

Siswa mengerjakan soal hitung
campur dengan menggunakan
cara yang dipahami. Siswa
1
membandingkan hasilnya
dengan teman dan menganalisis
perbedaannya.
Siswa mencari informasi tentang
prinsip-prinsip operasi hitung
campur. Siswa mendiskusikan
hasilnya secara berkelompok.

Eksplorasi 2

3

“Ayo Temukan”
Siswa menggunakan
prinsip-prinsip
hitung campur untuk
menyelesaikan operasi
hitung campur bilangan
bulat.

Aplikasi Konsep

4

“Ayo Mencoba”

“Ayo Temukan”

Siswa menyelesaikan
operasi hitung campur
pecahan dan desimal
dengan 2 strategi.Siswa
menganalisis kelebihan
dan kekurangan 2 strategi
tersebut.

Siswa menggunakan
strategi yang paling
mudah untuk  
menyelesaikan masalah
operasi hitung campur
bilangan pecahan.

Eksplorasi 3
“Ayo Mencoba”
Siswa mencari informasi
tips operasi campur yang
melibatkan bilangan
cacah, dan desimal. Siswa
mendiskusikan hasilnya
secara berkelompok.  
5
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Aplikasi Konsep
“Ayo Temukan”
Siswa menggunakan
strategi yang paling
mudah untuk  
menyelesaikan
operasi hitung
bilangan cacah dan
desimal.

6

Eksplorasi 3
“Ayo Mencoba”
Siswa mencari informasi
tips operasi campur
7
yang melibatkan
bilangan cacah, desimal,
dan pecahan. Siswa
mendiskusikan hasilnya
secara berkelompok.

Ayo Berkreasi

Aplikasi Konsep
“Ayo Temukan”

8

Siswa menggunakan
strategi yang paling
mudah untuk  
menyelesaikan operasi
hitung bilangan cacah,
desimal, dan pecahan.

9

Siswa membuat tips
menyelesaikan operasi
hitung campur

Problem Solving
Siswa mendiskusikan
stategi menyelesaikan
soal cerita yang terkait
hitung campur.

10
Siswa berlatih
menyelesaikan masalah
(soal cerita) terkait hitung
campur.
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1 “Eksplorasi Prinsip Hitung Campur”

•

Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa.
Secara berkelompok siswa mengerjakan soal hitung campur yang ada di
buku siswa.

•

Siswa mengerjakan dengan cara mereka sendiri. Hasil setiap kelompok
kemungkinan akan berbeda. Misalkan
a. 2 x 3 – 6

b. -4 + 6 : 2 =…

10 : -2 x 4

c.

Kemungkinan 1

= (-4+6) : 2

=(10: -2) x 4

= (2x3) – 6

=2:2

=-5 x 4

=6–6

=1

=-20

Kemungkinan 2

Kemungkinan 2

Kemungkinan 2

= 2 x (3-6)

= -4 +(6:2)

=10 : (-2 x 4)

= 2 x (-3)

= -4 + 3

=10 : (-8)

= -6

=-1

= -1, 25

=0

•

•

Siswa membandingkan hasil pekerjaannya
dengan kelompok lain. Siswa diminta
mengamati dan menganalisis setiap langkah
penyelesaian.
Guru mendiskusikan secara klasikal. Guru
bisa menuliskan di papan tulis jawaban
siswa. Guru menyampaikan bahwa:

Materi 5

Operasi Hitung Campuran

A. Bilangan Bulat
Kamu sudah belajar tentang cara melakukan operasi
bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan pembagian bilangan bulat.
Kamu sekarang akan belajar tentang operasi hitung
campuran.
Tahukah kamu cara melakukan operasinya?
Diskusi berikut akan membantu
memahaminya.

•

Dalam operasi hitung campur
ada prinsip-prinsip yang harus
diketahui. Prinsip-prinsip itu
adalah panduan untuk langkah
penyelesaian operasi hitung
campur. Sehingga jawaban setiap
orang akan sama.
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Lakukan bersama dengan kelompokmu. Hitunglah hasil operasi berikut!
a. 2 x 3 - 6

=

b. – 4 + 6 : 2

=

c. 10 : -2 x 4

=

•

Bandingkan jawaban kelompokmu dengan kelompok lain. Apakah hasilnya
sama?

•

Amati langkah-langkah penyelesaiannya, bila jawabannya berbeda. Jelaskan
dan tuliskan di bukumu!

•

Sebutkan jawaban yang paling benar? Mengapa?

50
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•

Siswa diminta mencari informasi tentang prinsip hitung campur yang ada
di buku siswa.

•

Siswa mendiskusikan informasi ini dengan teman satu kelompok. Hal yang
didiskusikan adalah prinsip dan contohnya.

•

Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya kertas polos. Perwakilian
dari setiap kelompok diminta mempresentasikan kepada kelompok lain.

•

Guru menguatkan prinsip-prinsip hitung campur dan tips mengerjakannya.  

•

Guru memberikan contoh aplikasi setiap prinsip.

•

Guru bisa memberikan satu contoh soal dan bersama-sama dengan siswa
membahasanya dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip operasi hitung
campur.
4. Dalam satu operasi ada penjumlahan dan pengurangan. Kerjakan dari kiri ke
kanan.
Contoh
Hasil dari 2 x 3 + (-10) – 5 adalah…
Penyelesaian
(2 x 3) + (-10) - 5 =

kerjakan perkalian dahulu

(6 + (-10)) - 5

=

kerjakan penjumlahan dahulu, karena
penjumlahan terletak di sebelah kiri
pengurangan.

( 6 -10) - 5

=

ingatlah prinsip a+ (-b) = a - b

-4 - 5

=

terakhir operasi pengurangan
hasil akhir

-9

•

•
•

Siswa diminta mengerjakan soal-soal tentang
operasi hitung bilangan bulat yang ada di buku
siswa. Siswa menuliskan jawabannya di buku
catatan masing-masing.
Sebelum memulai guru bisa mencontohkan
terlebih dahulu dari mengerjakannya.
Guru menguatkan kembali
operasi hitung campur.
Hasil yang diharapkan:
a.

Urutan melakukan operasi hitung campur adalah
sebagai berikut.
1. Kerjakan bilangan dalam kurung.
2. Perkalian dan pembagian bilangan
(dari kiri ke kanan).
3. Penjumlahan dan pengurangan bilangan
(dari kiri ke kanan).
Tips mengerjakan adalah sebagai berikut
Kerjakan satu per satu dengan langkah yang runtut.
Kerjakan dengan teliti.
Cek kembali hasil perhitunganmu.

Hitunglah hasil operasi berikut! Tuliskan soal dan langkah penyelesaian di buku
catatanmu.
a. – 5 + 6 x (-4)

= ...

f.

b. 18 : (-3) – 10

= ...

g. 516 + (-82) – 512

= ...

c. – 20 + 10 x 4

= ...

h. – 16 x (-30) : 2

= ...

d. 5 x – 12 + 20 : (-5)

= ...

i.

144 : (-12) x 4 – (-120) = ...

e. – 20 + (40 : 4) + 25 = ...

j.

120 : ( 15 : (-5) + (-7)) = ...

– 20 x 5 : 4 + 25

= ...
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-20 + 10 x 4 =..

– 5 + 6 x (-4) =

= - 20 + (10 x 4)

= -5 + (6 x (-4))

= -20 + 40

= -5 + (-24)

= 20

=-29
b.

prinsip-prinsip

Ingatlah!

d.

5 x -12 + 20 : (-5)

18 : (-3) – 10 =

= (5 x -12) + (20: (-5))

= (18: (-3)) – 10

= -60 + (-4)

= -6 – 10

=-64

= -16
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e.

f.

– 20 + (40 : 4) + 25 =…

144 : (-12) x 4 – (-120)=..

= -20 + 10 + 25

= (144 : (-12) x 4 – (-120)

=-10 + 25

= -12 x 4 – (-120)

=15

= -48 + 120

-20 x 5 : 4 + 25 =..

=72

= (-20 x 5) : 4 + 25

g.

h.

i.

120 : (15 : (-5) + (-7)) =

= (-100 : 4) + 25

= 120 : ((15: (-5)) + (-7))

=-20 + 25

=120 : (-3 + (-7))

=5

= 120 : (-10)

-16 x (-30) : 2 =

= -12

=480 : 2
= 240

•

Guru memeriksa pekerjaan siswa dan menilai dengan menggunakan nilai
angka.

B. Bilangan Cacah, Pecahan, dan Desimal

“ Eksplorasi hitung campur Pecahan”
• Siswa bereksplorasi untuk menemukan stategi
paling mudah melakukan operasi hitung campur
pecahan.
•

Siswa bereksplorasi dengan panduan lembar
kerja yang ada di buku siswa. Guru bisa memfoto
kopi lembar ini atau siswa menyalin pada buku
tulisnya.

Prinsip hitung campur juga berlaku pada bilangan-bilangan berikut. Bilangan
cacah, pecahan, dan desimal.
Kamu harus mengingat cara melakukan operasi-operasinya. Seperti
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan atau
desimal. Tentunya, cara itu sudah dipelajari di kelas sebelumnya.

Hitunglah hasil operasi berikut. Salin di buku catatanmu.
a. Pecahan
Hasil dari

adalah…

...  ... ... 
x
+
2  3 8 
...  ... 
+
...  ... 

=

kerjakan perkalian dahulu

=

ingat prinsip perkalian, penyebut kali

... ...
+
2 24

=

kerjakan penjumlahan

... ...
+
24 24

=

samakan penyebut dahulu

penyebut pembilang kali pembilang

...
...

54

•

1 2 6
+ x
2 3 8

Penyelesaian 1

hasil akhir
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Setelah selesai mengerjakan, siswa akan
menganalisis kelebihan dan kelemahan dari penyelesaian 1 dan 2. (siswa
bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan yang lainnya)
PB

Penyelesaian 1
Kelebihan
Melakukan operasi dengan
prosedur yang biasa

Penyelesaian 2
Kelebihan
• Angka pada bilangan
pecahan menjadi kecil
karena disederhanakan
•
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Lebih mudah menghitungnya

Kekurangan
Angka pada bilangan pecahan
besar

Kekurangan
• Perlu memikirkan bilangan
pembagi ketika melakukan
penyederhanaan.

•

Diharapkan siswa menyimpulkan bahwa ketika melakukan operasi hitung
campur pecahan, akan lebih mudah jika menyederhanakan pecahannya.
Itu bisa dilakukan dengan perkalian silang.

•

Guru menguatkan pernyataan tersebut di depan
kelas. Guru bisa memberikan contoh lain.

Penyelesaian:
4  8 9
+
x
8  27 4 

=

1 2
+
2 3

=

Sederhanakan:

Sederhanakan dengan bagi silang:

3 4
+
6 6

=

Samakan penyebut. KPK dari 2 dan 3 adalah 6.
Jadi penyebutnya 6

7
6

=

Jika pembilang lebih besar dari penyebut ubah ke
7
campuran artinya 7: 6 hasilnya 1 sisa 1.

4 4:4 1
= =
8 8:4 2

8 9 2x1 2
x= =
27 4 3x1 3

6

1

1
6

Jadi,

Jadi, hasil dari 4 +  8 x 9  adalah
8

 27 4 

1

7
1
=16
6
1
6

Hitunglah hasil operasi berikut.

•

Siswa mengaplikasikan pengetahuan tentang
cara mudah melakukan hitung pecahan dengan
mengerjakan soal-soal yang ada di buku siswa.
Guru memotivasi siswa untuk melakukan bagi
silang.

1.

2 6 8
+ x =
3 12 9

4.

1 3 8
+ x
=
2 4 12

2.

3 6 1
:
+ =
5 10 2

5.

1 3 2 1
− x + =
2 4 3 3

3.

1 5 5
: x =
2 6 4

Hitunglah operasi hitung berikut. Tulis di buku catatanmu.
b. Operasi hitung campur pada bilangan cacah.
Hasil dari 15 x 20 – 150 adalah ...
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PB

Hasil yang diharapkan:
2  6 8
x
+
=
3  12 9 

1.

3.

2 4
+
3 9
6 4 10
1
= + =
=1
9 9 9
9

=

3 6 1
:
+ =
5 10 2
 3 10  1
=  x +
5 6  2
2 1
=
+
2 2
1
=1
2

 1 5 5
 : x =
2 6 4
 1 6 5
=  x x
2 5 4

3 5
x
5 4
3
=
4
6
=
9
=

2.

4.

5.

1 3 2 1
x
−
+ =
2  4 3  2
1 1 1
= − +
2 2 2
1
=
2

1 3 8 
x
+
=
2  4 12 
1 1
=
+
2 2
=1
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Pertemuan 2
“ Eksplorasi Operasi Hitung campur Bilangan cacah dan desimal”

Penyelesaian

•

Siswa bekerja secara berkelompok.
kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa.

Satu

(15 x 20) – 150

=

Kerjakan perkalian dahulu, ingat cara
melakukan perkalian

... – 150

=

lalu, pengurangan
hasil akhir

...

Jadi, hasil penyelesaian dari 15 x 20 – 150 adalah 150
c. Operasi hitung bilangan desimal
Hasil dari 0,5 + 0,2 x 30 adalah ...
Penyelesaian

•

Di
awal
pembelajaran,
siswa
diminta
mengerjakan soal yang terkait dengan
operasi hitung campur bilangan cacah. Siswa
mengerjakan soal dengan panduan lembar kerja
yang ada di buku siswa. Guru bisa memfoto kopi
atau siswa menyalin di buku catatan.

0,5 + (0, 2 x 30)

=

...... + ......

=

Kerjakan perkalian dahulu
Ingatlah melakukan perkalian bilangan
desimal sama dengan perkalian pada
bilangan cacah, selanjutlnya perhatikan
letak koma.
Lakukan penjumlahan.
hasil akhir

...

Jadi, hasil dari 0,5 + 0,2 x 30 adalah 6,5.
Untuk melakukan operasi bilangan cacah dan desimal
kamu harus memperhatikan nilai tempat bilangan.
Tips berikut akan membantumu untuk melakukannya.

Tips Perkalian dengan 10, 100, 1000 dan lain-lain.
Contoh 1
6 x 2.000
a. Simpan nol terlebih dahulu.

6 x 2.000

Dari 2.000 kamu menyimpan 3 nol.
b. Kalikan

6 x 2 = 12

c. Letakkkan nol di belakang
bilangan.

6 x 2.000 = 12.000

•

Guru mendiskusikan dengan siswa jawaban
yang benar.

•

Guru menanyakan apakah tips melakukan
operasi hitung campur yang melibatkan bilangan cacah dan desimal.

•

Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

•

Secara berkelompok, siswa diminta untuk mendiskusikan tips melakukan
operasi hitung campur yang melibatkan bilangan cacah dan desimal.
Siswa bisa mencari informasi dari buku siswa atau mencari informasi dari
sumberl lain.

•

Siswa menulis hasil diskusikanya pada kerta polos. Hasil diskusi yag
diharapkan adalah siswa menuliskan tips dan contohnya.

•

Setiap kelompok menempel hasil pekerjaannya di dinding kelas. Antar
kelompok saling membaca dan memberikan pendapat.

•

Guru menguatkan tips melakukan operasi
hitung campur bilangan cacah dan desimal.

•

Guru menguatkan di depan kelas. Guru bisa
memberikan contoh lain.

Ada 3 nol yang kamu letakkan.
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Temukan hasil operasi hitung berikut. Kerjakan di buku tulismu.
a. 12,5 x 400 + 135

= ...

b. 12,5 x 300 : 5 + 25,7

= ...

c. 12,45 + 7,5 x 300 – 13,45 = ...
d. 35,7 + 12,8 x 200: 5

= ...

e. 45,6 x 300 + 345,7

= ...

Saat kamu melakukan operasi pastikan kamu
menghitungnya dengan teliti dan langkah-langkah yang
runtut. Hal itu akan membantumu supaya hasilmu benar.

Bagaimana dengan operasi hitung campur yang menggunakan bilangan
pecahan, desimal, dan persen.
Diskusi berikut akan membantumu memahaminya.

•

Siswa mengaplikasikan tips melakukan hitung
campur bilangan cacah dan desimal. Siswa
mengerjakan soal-soal yang ada di buku siswa.
Guru memotivasi siswa untuk mengerjakan
dengan langkah-langkah yang runtut. Guru
memeriksa pekerjaan siswa.
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Hitunglah hasil dari 0,25 +

3
x 4 adalah..
8

Penyelesaian 1
Ubah bilangan desimal ke pecahan. 0,25 =
...  3



= 4 +  8 x4 


=

... ...
+
4 2
...

...

= 4+4
=

...
4

60

Jumlahkan
Samakan penyebutnya
hasil akhir

Jadi 0,25 +

(...) (...)
=
100 (...)

Kalikan bilangan, lakukan perkalian silang

3
x 4 hasilnya adalah ...
8

Buku Siswa SD/MI Kelas VI

57

Hasil yang diharapkan:
a. (12,5 x 400) + 135

= 37,7 + (2560 : 5)

= 50 + 135

= 37,7 + 512

= 185

= 549,7

b. (12,5 x 300) : 5 + 25,7

c.

d. 35,7 + (12,8 x 200) : 5

e. (45,6 x 300) + 345,7

= (375 : 5) + 25,7

=1368 + 345,7

= 100,7

= 14.025,7

12,45 + (7,5 x 300) - 13,45
= 12,45 + 225 - 13,45
= 224

Pertemuan 3
“ Eksplorasi Operasi Hitung campur Bilangan cacah, desimal, dan pecahan”
Penyelesaian 2:
1

kerjakan perkalian dahulu

 ... ... 

= 2 + 3 x 8 


1

=

•

Siswa bereksplorasi dengan panduan lembar
kerja yang ada di buku siswa untuk menemukan
stategi paling mudah melakukan operasi hitung
campur bilangan cacah, desimal, dan pecahan.

•

Guru bisa memfoto kopi lembar ini atau siswa
menyalin pada buku tulisnya.

•

Setelah selesai mengerjakan, siswa akan
menganalisis kelebihan dan kelemahan dari
penyelesaian 1 dan 2. (siswa bisa menuliskan
kelebihan dan kekurangan yang lainnya)
Penyelesaian 1

2

...  2 6 
x
+
... 1 3 8  4

sederhanakan hasil perkalian, gunakan
bagi silang
kerjakan penjumlahan

... 2
+
2 4
... ...
= +
4 4

=

samakan penyebut dahulu
hasil akhir

...
= ...

Diskusikan dengan kelompokmu.
•

Menurutmu cara penyelesaian mana yang lebih mudah? Penyelesaian 1 atau
2? Mengapa?

•

Tulislah kelebihan dan kelemahan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2.
Penyelesaian 1

•

Penyelesaian 2

Kelebihan:

Kelebihan:

Kekurangan:

Kekurangan:

Apakah kamu menemukan cara lain yang lebih mudah? Tulis caramu.

Tips melakukan hitung campur pecahan.
Pastikan kamu menyederhanakan pecahannya. Itu
akan memudahkanmu dalam menghitung.

Contoh:
4

 8

9

Hasil dari 8 +  27 x 4  adalah…
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Penyelesaian 2

Kelebihan
Mudah untuk disederhanakan

Kelebihan
• Tidak perlu
menyederhanakan

Kekurangan
Perlu mengubah ke pecahan
dan mencari pecahan yang
sederhana

Kekurangan
• Saat melakukan perkalian
desimal

Bab 1: Bilangan Bulat
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•

Setiap kelompok diminta menyampaikan pendapatnya. Guru memberikan
penguatan bahwa:
Ketika melakukan operasi hitung campur yang melibatkan
pecahan dan desimal, bilangan perlu diubah dalam bentuk
yang sama (Bisa diubah ke pecahan saja atau desimal saja).
Pilih yang paling mudah.

•

Siswa diminta mencari informasi tips melakukan operasi hitung campur
yang melibatkan pecahan dan desimal. Siswa bisa membacanya di buku
siswa.

•

Guru menguatkan konsep ini, dengan membahasnya satu persatu.

•

Siswa berlatih soal-soal tentang hitung campur. Guru memotivasi siswa
untuk menggunakan tips tips yang sudah dipelajari oleh siswa. Siswa bisa
saling mengoreksi pekerjaannya dengan temannya.
Hasil yang diharapkan:
a.

63
20

b. 0
c.

11
45

d.

1

e.

111
70

7
8

Dengan berbekal pengetahuanmu, hitunglah operasi berikut.
a. 2

1
1
...
+ 1 − 0, 6 =
4
2

d. 1, 5 +

3 1
x =
...
4 2

1
1
− 0, 75 − =
...
4
2

e. 1, 3 +

4 1
x =
...
7 2

b. 1 +

c.

3 8
x − 0, 2 =
...
4 9

Sifat Operasi hitung berikut juga akan
membantumu menghitung dengan lebih mudah.
Sifat-sifat tersebut adalah komutatif, asosiatif, dan
distributif

1. Sifat Komutatif (pertukaran)
Contoh
1
1
x 2=2 x
2
2

Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian.
2. Asosiatif (pengelompokan)
Isilah titik-titik berikut. Salin di bukumu.
a.

1
1
1
 1   ...
  ...

x5x x4x x10 =  x2  x  x...  x  x... 
2
3
5
 2   ...
  ...


b.

 1 3   ... 3 
1 1 3
2
+ + + 2 + 0, 2 + + 0, 8 =  +  +  +  + ( 0, 2 + ...) + 2
 2 2   ... 2 
2 3 2
3

= 1 x ... x ... = ...

=
62

4 ...
+ + ... + ...
2 ...

= ...
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•

Siswa mengerjakan operasi hitung bilangan bulat pada “Ayo mencoba”
menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif.

•

Guru menguatan bahwa sifat-sifat tersebut bisa juga digunakan untuk
mengerjakan soal hitung campur.

•

Siswa diminta untuk membuat tips melakukan hitung campur. Siswa
membuat 3 tips.

96

Buku Guru SD/MI Kelas VI

•

Awalnya guru menjelaskan kriteria yang diharapkan. Produk ini akan dinilai
dengan menggunakan rubrik 1.2.

•

Siswa menulis draf terlebih dahulu di buku catatan masing-masing. Setelah
selesai siswa menuliskan kembali di kertas putih polos (misal A4, kalender
bekas yang dipotong dengan ukuran A4, dll)

•

Siswa bisa memberikan ilustrasi berupa gambar pada tips yang dibuatnya.

•

Pekerjaan siswa dipajang di dinding kelas sebagai pajangan.

Pertemuan 4 “ Problem Solving”

•

Guru mengingatkan kembali tips mengerjakan
soal cerita yang dipelajari di pertemuan
sebelumnya.

•

Siswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok
terdiri dari 4 atau 5 siswa.

•

Dalam kelompok siswa diberikan tiga masalah
(soal cerita) hitung campur yang ada di
buku siswa halaman 65, 66 dan 67. Siswa
mendiskusikannya secara berkelompok. Siswa
mengerjakannya
dengan
menggunakan
prosedur “tips mengerjakan soal cerita”.

Pikirkan bilangan-bilangan yang dapat dikelompokkan, sehingga
memudahkanmu menghitung.
3. Distributif atau penyebaran
Isilah titik-titik berikut. Salin di bukumu.

1
 1
 1
 4 x12  x  4 x8  = 4 x (... ... ... + ... ... ...)

 


1
= x (... ... ... + ... ... ...)
4
= ...

C. Soal Cerita Hitung Campur

Siti sedang sibuk menyiapkan minuman untuk teman-temannya. Sore ini,
teman-temannya akan datang untuk belajar bersama. Siti membuat teh tarik.

Bahan-bahan teh tarik
•

Susu

1
liter
4

1
liter air panas.
4

•

5 sendok gula dilarutan dalam

•

Air panas 0,5 liter

•

Dua kantong teh dilarutkan dalam

1
liter
4

•

Setiap anak menuliskan hasil pekerjaannya di
buku tulisnya.

•

Beberapa kelompok diminta menyampaikan hasil pekerjaannya. Guru
memberikan penguatan.
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Hasil yang diharapkan
Masalah 1
Operasi hitung:
Banyaknya minuman
1 1
1
+ + 0, 5 +
4 4
4
=0,25+0,25+0,5+0,25
= 2, 25 liter
Banyaknya minuman tiap gelas
2, 25 : 5 = 0,45 liter

Jadi banyaknya minuman tiap
gelas adalah adalah 0,45 liter.
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63

Masalah 2

Masalah 3

Operasi hitung:
Sisa tepung:
= 3, 5 − 1
= (3

1
1
−1
2 3

1
1
1
−1 )−1
2 2
3

= 2−1

2
1
=
3
3

Jadi sisa tepung adalah

2
kg.
3

Operasi hitung:
Sisa bensin:
1
1
= 3 +2
2
3
1
1 13
= 3 +2 −
2
3 10
7 7 13
= + −
2 3 10
105 + 70 − 39
=
30
136
=
30
16
8
= 4= 4
30
15
Jadi sisa bensin adalah

4

8
15

4. Mulailah mengerjakan
Gunakan gambar untuk membantumu.

Tepung 3,5 kg

•

Siswa mengerjakan soal cerita tentang operasi
hitung campur. Siswa mengerjakan secara
mandiri. Siswa mengerjakan dengan langkahlangkah yang runtut sesuai dengan “Tips
mengerjakan soal cerita”.

Memerlukan 1

1
kg tepung
2

Memerlukan 1

1
kg tepung
3

5. Pikirkan Operasi Hitungnya
……….
6. Cek Kembali
•

Apakah menghitungmu benar?

•

Apakah jawabanmu masuk akal?

7. Kesimpulan
Jadi sisa tepung adalah ...

Kerjakan soal berikut dengan langkah-langkah seperti di atas.
1. Bacalah soal dengan perlahan.
Pak Eko melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah. Pada saat berangkat,
1
tangki mobil Pak Eko berisi 33 2 liter bensin. Sampai di pom bensin Pak Eko
1
mengisi 22 3 liter bensin. Perjalanan dari rumah ke sekolah menghabiskan
1,3 liter bensin.
Berapa liter bensin yang masih tersisa di tangki Pak Eko?
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65

5

•

Guru memeriksa pekerjaan siswa dan menilai dengan penilaian dengan
penilaian angka.

Kunci Jawaban Ayo Berlatih 5
1
5

Tanah yang ditanami 0,15 + + 0, 3 =
65 bagian

1.

35

7

Sisa 1 - 0,65 = 0,35 = 100 = 20
35
100

Jadi, tanah yang belum ditanami=
1 3
− − 0, 4 − 0, 2
4 8
1 3 4 2
3 − −
−
4 8 10 10
13 3 4 2
=
− −
−
4 8 10 10
130 15 16
8
=
−
−
−
40 40 40 40
91
11
= = 2
40
40

2.

bagian.

3

Jadi sisa gula
3.

7
20

2

11
kg
40

1
2 3
− 0, 5 − −
2
5 4
= 2, 5 − 0, 5 − 0, 4 − 0, 75

2

= 0, 85

Jadi, berat sapi keempat 0,85 ton.
4.

1
1
1

 5 + 1 2 + 2, 5  − 1 2


1
1
1
1
= +1 +2 −1
5 2
2 2
1
1
=
+2
5
2
2
5
=
+2
10
10
7
=2
10

7

Jadi, Ibu membawa 2 10 kg gula.
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1
2
= 2, 7 − 0, 5
= 2, 2

5.

2, 7 −

22 2
:
10 10
22 10
22 2
=
x
Banyak pedagang 2,2 : 0,2 = :
10 2
10 10
22 10= 11
=
x
10 2
Jadi, banyaknya pedagang adalah
11 orang.
= 11

6.

4

1 2
− − 0, 6 − 0, 2
2 5

= 4,5 - 0,4 - 0,6 - 0,2
= 3,3
Jadi, gula yang diberikan kepada Siti 3,3 kg.

Penilaian
Daftar periksa 1.1
Kerjasama Kelompok
Kriteria
Bertanggung jawab terhadap tugas
Menghargai ide dan pendapat teman
kelompok
Memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap tugas kelompok
Saling membantu anggota kelompok
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Baik

Sedang

Kurang

Rubrik 1.2
Membat Tips Melakukan Operasi Hitung Campur
Kriteria

Usaha
Maksimal

Usaha yang
baik

Usaha yang
cukup

Usahan yang
kurang

Semua isi
tips memuat
konsep hitung
campur
dengan benar

Sebagian
besar isi tips
memuat
konsep
hitung
campur
dengan benar

Sebagian isi
tips memuat
konsep
hitung
campur
dengan
benar

Sebagian kecil
isi tips memuat
konsep hitung
campur dengan
benar

Konsep

Tips yang
disajikan
sangat
membantu
dalam
melakukan
operasi
hitung
campur

Tips yang
disajikan
membantu
dalam
melakukan
operasi
hitung
campur

Tips yang
disajikan
cukup
membantu
dalam
melakukan
operasi
hitung
campur

Tips yang
disajikan tidak
membantu
dalam
melakukan
operasi hitung
campur

Komunikasi

Tips disajikan
mudah
dipahami
dan mudah
diaplikasikan

Tips disajikan
mudah
dipahami
namun
kurang
mudah
diaplikasikan

Tips disajikan Tips disajikan
kurang
sulit dipahami
mudah
dan diaplikasikan
dipahami
dan
diaplikasikan

Penyajian

Tips disajikan Tips disajikan
dengan
dengan rapi
sangat rapi
dan menarik
dan menarik

Tips disajikan Tips disajikan
dengan
dengan kurang
cukup rapi
rapi dan menarik
dan menarik
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•

Setelah siswa selesai belajar materi bab 1. Guru dan siswa akan
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pada bagian “Aku Bisa Matematika”.

•

Guru membahas satu-persatu pertanyaan, menjelaskan maksudnya dan
meminta siswa untuk menjawab.

•

Guru memotivasi bahwa semua siswa bahwa mereka bisa metamatika.

•

Siswa mengisi menulis aku bisa matematika di buku tulis masing-masing.

•

Siswa juga bisa menuliskan di kertas polos dan hasilnya di pajang di
dinding kelas.

•

Lembar ini bertujuan untuk merefleksi
kemampuan dan keterampilan belajar siswa.
Selain itu juga memotivasi siswa untuk
meyakini bahwa mereka bisa matematika.

Kalian telah selesai belajar satu materi. Apakah kemampuanmu dalam
belajar Matematika terus meningkat? Jawablah pertanyaan berikut. Sebelum
menjawabnya kamu perlu merenungkan proses belajarmu.
Strategi baru apa yang kamu
pelajari? Jelaskan!

Jelaskan konsep baru yang kamu
pelajari!
Lengkapi dengan contoh.

Bilangan
Bulat
Jelaskan kesalahan apa yang kamu
lakukan pada materi ini?
Apa yang kamu pelajari dari
kesalahan itu?

•
•

•

Asah kemampuanmu tidak harus dikerjakan
oleh semua siswa.
Lembar ini bisa dikerjakan oleh siswa-siswa
yang sudah memahami materi dengan baik
sebagai pengayaan.

Catatan apa yang sudah kamu buat?
Apakah catatan itu membantumu
untuk semakin memahami konsep?

1. Aku sepasang bilangan. Hasil perkalianku adalah 120.
Temukan kemungkinan-kemungkinanku.
… x … =120
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Guru memeriksa dan memberikan apresiasi atas pekerjaan siswa.

Kunci Jawaban Asah Kemampuan
1. Nilai-nilai yang mungkin
6 x 20 = 120
-6 x ( -20) = 120
2 x 60 = 120
-2 x (-60) = 120
3 x 40 = 120
-3 x (-40) = 120
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4 x 30 = 120
-4 x (-30) = 120

2.

-6

     x     

-8

     = 48

-6

     +     

-8

     = -14

Bilangan

-8

  lebih dari

-6

3.
a.

9

b.

-2

+4

x4

13
-8

4÷

-3

-2

+2

10
+3

1

-3

12

-2

•

Siswa mengerjakan projek secara mandiri. Awalnya guru menjelaskan
kriteria yang diharapkan.

•

Siswa membuat draf soal cerita di buku tulis masing-masing. Setelah
selesai, guru memeriksa hasil pekerjaan siswa.

•

Guru dan siswa mengedit soal cerita tersebut bersama-sama. Jika hasilnya
sudah sesuai harapan, siswa menulisnya di kertas polos sesuai dengan
tamplet yang disajikan.

•

Siswa melengkapi dengan gambar sebagai ilustrasi.
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Rubrik Projek
Membuat Soal Cerita
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh
Bimbingan

Realistis

Menuliskan
kondisi
maupun angkaangka dalam
soal cerita
dengan masuk
akal.

Menuliskan
kondisi
dalam soal
cerita dengan
masuk akal,
namun
angkaangka yang
dituliskan
kurang
masuk akal.

Menuliskan
kondisi
dalam soal
cerita dengan
kurang
masuk akal
meskipun
angkaangka yang
dituliskan
masuk akal.

Menuliskan
kondisi dan
angka-angka
dalam soal
cerita dengan
tidak masuk
akal.

Konsep

Soal cerita yang Soal cerita
dibuat memuat yang dibuat
memuat tiga
1. Bilangan
dari 4 konsep
positif

Soal cerita
yang dibuat
memuat dua
dari 4 konsep

Soal cerita
yang dibuat
memuat satu
dari 4 konsep

2. Bilangan
negatif
3. Penjumlahan
atau
pengurangan
bilangan bulat
4. Perkalian
atau
pembagian
bilangan bulat
Tingkat
kesulitan

Soal cerita
yang dibuat
memerlukan
tiga langkah
penyelesaian

Soal cerita
yang dibuat
memerlukan
dua langkah
penyelesaian

Soal cerita
yang dibuat
memerlukan
satu langkah
penyelesaian

Soal cerita
tidak jelas
tingkat
kesulitannya.

Hal yang
diketahui
dan
ditanyakan

Menuliskan
hal-hal yang
diketahui dan
ditanyakan
dengan jelas.

Menuliskan
hal-hal yang
diketahui
dengan
jelas, namun
hal yang
ditanyakan
kurang jelas.

Menuliskan
hal-hal yang
diketahui
dengan
kurang jelas
meskipun
hal yang
ditanyakan
jelas.

Menuliskan
hal-hal yang
diketahui dan
ditanyakan
dengan
kurang jelas.
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Rubrik Projek
Mengerjakan Soal Cerita
Kriteria

Baik Sekali

Baik

Cukup

Butuh
Bimbingan

Identifikasi
Soal

Memberikan
tanda semua
kata-kata
kunci dengan
benar

Memberikan
tanda
sebagaian
besar katakata kunci
dengan benar

Memberikan
tanda
sebagain
kata-kata
kunci dengan
benar

Memberikan
tanda
sebagaian
kecil kata-kata
kunci dengan
benar

Hal yang
diketahui dan
ditanyakan

Menuliskan
semua
hal yang
diketahui dan
ditanyakan
dengan benar.

Menuliskan
hal yang
ditanyakan,
namun ada
hal yang
diketahui
tidak ditulis.

Menuliskan
semua
hal yang
diketahui
dengan
benar, namun
hal yang
ditanyakan
kurang tepat.

Menuliskan
hal yang
diketahui dan
ditanyakan
dengan
kurang tepat.

Langkah
Penyelesaian

Menuliskan
langkahlangkah
penyelesaian
dengan runtut
dan benar.

Langkahlangkah
penyelesaian
kurang runtut
meskipun
hasilnya
benar.

Langkahlangkah
penyelesaian
kurang runtut
dan hasilnya
kurang benar.

Tidak
menuliskan
langkahlangkah
penyelesaian.

Hasil

Melakukan
operasi
perhitungan
dengan benar
dan hasil
akhir benar.

Melakukan
satu
kesalahan
pada saat
operasi
perhitungan
sehingga
hasil akhir
kurang tepat.

Melakukan
dua
kesalahan
pada saat
operasi
perhitungan
sehingga
hasil akhir
kurang tepat.

Melakukan
tiga atau lebih
kesalahan
pada saat
operasi
perhitungan
sehingga hasil
akhir kurang
tepat.

Cek kembali
dan
kesimpulan

Memeriksa
kembali hasil
akhir dan
menuliskan
kesimpulan
dengan benar.

Memeriksa
kembali
hasil akhir,
namun tidak
menuliskan
kesimpulan.

Tidak
memeriksa
kembali
hasil akhir
meskipun
menuliskan
kesimpulan
dengan
benar

Tidak
memeriksa
kembali hasil
akhir dan
kesimpulan
yang ditulis
kurang tepat.
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•

Setelah berakhir satu materi, siswa dan guru melakukan refleksi bersamasama.

•

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam lembar refleksi.

•

Siswa menjawab secara bergantian.

•

Lembar refleksi ini bertujuan untuk merefleksi sikap belajar siswa dan
mengembangkan nilai-nilai positif.

•

Guru terus memotivasi siswa untuk menjadi pembelajar yang baik.

•

Setelah selesai, siswa menuliskan refleksi dengan panduan pertanyan di
buku siswa di buku tulis masing-masing.

•

Setiap siswa secara berpasangan menyampaikan hasil refleksi mereka
selama belajar materi bilangan bulat.
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Kompetensi Dasar
Bab 2 Lingkaran

3.4 Menjelaskan titik pusat, jari-jari,
diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring
4.4 Mengidentifikasi titik pusat, jarijari, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dan juring

Bab 2
Lingkaran

3.5 Menjelaskan taksiran keliling dan
luas lingkaran
4.5 Menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya
untuk menyelesaikan masalah
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Peta Konsep
Bab 2

Lingkaran

meliputi

Unsur-unsur
Lingkaran

Keliling Lingkaran

Untuk

Menyelesaikan
masalah sehari-hari

Materi Prasyarat
1. Konsep garis dan kurva
2. Luas segitiga dan segiempat
3. Operasi hitung pecahan dan desimal
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Luas Lingkaran

KD dan Indikator
KD:

KD:

3.1 Menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter,
busur, tali busur, tembereng, dan juring

4.4 Mengidentifikasi titik pusat, jari-jari,
diameter, busur, tali busur, tembereng,
dan juring

Indikator:

Indikator:

•

Menjelaskan hubungan titik pusat dengan
titik pada kurva lingkaran

•
•

Menuliskan definisi lingkaran
Menuliskan pengertian unsur-unsur yang
terkait dengan lingkaran, seperti: titik
pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dan juring

•

Menunjukkan hubungan antara jari-jari
dan diameter

•

Menuliskan hubungan antara jari-jari dan
diameter pada lingkaran

•

Menunjukkan unsur-unsur lingkaran titik
pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dan juring

•

Menuliskan unsur-unsur lingkaran titik
pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dan juring
Menyelesaikan masalah yang terkait
dengan unsur-unsur lingkaran

•

KD:

KD:

3.5 Menjelaskan taksiran keliling dan luas
lingkaran

4.5 Menaksir keliling dan luas lingkaran serta
menggunakannya untuk menyelesaikan
masalah

Indikator:

Indikator:

•

•

Menemukan perkiraan nilai Phi dari
eksplorasi dengan model kongkrit

•
•

•

Menemukan perkiraan luas permukaan
lingkaran dengan menggunakan model
kongkrit

•

Mengidentifikasi luas bangun gabungan

•

•

•
•

Mempresentasikan hubungan antara phi,
keliling dan diameter lingkaran
Menyelesaikan masalah yang terkait
dengan keliling lingkaran
Menuliskan kesimpulan perkiraan luas
lingkaran hasil eksplorasi
Menyelesaikan masalah yang terkait
dengan luas dan keliling lingkaran
Menyelesaikan masalah yang terkait
dengan luas dan keliling bangun gabungan
Menuliskan konsep lingkaran dalam
bentuk peta pikiran
Melaporkan hasil temuan tentang
pembuktian luas lingkaran
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Pengorganisasian Pembelajaran Bab 2
“Lingkaran”
Tahukah Kamu
Teks ini berisi
fenomena alam terkait
Lingkaran. Siswa
akan membaca teks
“Tahukah Kamu” dan
mendiskusikannya. Guru
menguatkan tentang
kebesaran kuasa Tuhan
dan manfaat bilangan
bulat dalam kehidupan
sehari-hari.
1

Materi 2

“Diagram KWL”

Siswa menuliskan
hal-hal yang sudah
diketahui dan ingin
diketahui tentang bilangan
bulat dalam bentuk
diagram KWL (Know, Want
to Know, Learned). Di
akhir pembelajaran, siswa
menuliskan hal-hal yang
sudah dipelajari.

4

Materi 1

“Unsur-unsur terkait
Lingkaran”

Siswa bereksplorasi
menemukan definisi
lingkaran. Siswa juga
menemukan contoh
penerapan lingkaran dalam
kehidupan sehari-hari.

Materi 3
“Keliling Lingkaran”

3

“Definisi Lingkaran”

Siswa melakukan percobaan
dan pengamatan untuk
menemukan unsur-unsur
yang terkait lingkaran.

5

Siswa bereksplorasi
untuk menemukan
konsep keliling lingkaran.
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Materi 4

6

“Luas Lingkaran”
Siswa bereksplorasi untuk
menemukan konsep keliling
lingkaran

Materi 6
Materi 5

“Menyelesaikan Masalah
Terkait Lingkaran”

“Luas dan Keliling
Bangun Gabungan”

Siswa diberikan bekal strategi
menyelesaikan soal cerita
dengan tahapan-tahapan
yang runtut.

Siswa bereksplorasi untuk
menemukan strategi
yang menyelesaikan
luas dan keliling bangun
gabungan.
7

Asah Kemampuanmu

10

Siswa mengasah kemampuan
berpikir kritis untuk
menyelesaikan masalah.

Projek

8

Ayo Menulis

9

Siswa akan menuliskan konsep
Lingkaran dalam bentuk peta
pikiran.

11

Siswa membuktikan
luas lingkaran dengan
cara berbeda. Guru
menyampaikan kriteria
yang diharapkan.

Ayo Renungkan

12

Siswa menuliskan
refleksinya selama belajar
bilangan bulat. Refleksi
dari sisi akademis dan
sikap.
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Tahukah Kamu

Diskusi Fenomena Alam
• Siswa membaca tentang Rafflesia Arnoldii,
Bunga Terbesar di Dunia .
-•

Siswa diminta menemukan fakta-fakta
yang ditemukan dari teks yang dibaca.

Guru memberikan pertanyaan (guru bisa
menambahkan
pertanyaan-pertanyaan
lainnya):

ldii, Bunga

Rafflesia Arno

Tahukah Kamu

yaan alam yang
punyai keka
Indonesia mem
h keragaman
satunya adala
a
luar biasa. Salah
seperti Bung
tumbuhan,
dan keunikan

ldii.
Rafflesia Arno
berasal
esia Arnoldii
Bunga Raffl
n
Sumatera. Tuha
dari Bengkulu,
an
bunga ini deng
menciptakan
esia
Bunga Raffl
sangat unik.
ng,
daun dan bata
tidak memiliki
alah
hany
tampak
sehingga yang
5
a ini memiliki
bunga. Bung
urna
mekar semp
mahkota. Saat
uk
a membent
kelopak bung
ter hingga
iame
berd
lingkaran
h,
(Sumber: Majalah
Karena itula
r.
gai
mete
Kartini)
satu
disebut seba
esia Arnoldii
k
Bunga Raffl
Tugas kita untu
sar di dunia.
uh
bunga terbe
dapat tumb
ya supaya tetap
melestarikann
or.id)
(sumber: wwf.
Supermoon, Fenom
di Indonesia.
ena Alam yang
Luar
Biasa

Apa keunikan Bungan Rafflesia Arnoldii?
Mengapa bunga ini disebut sebagai bunga
unik di dunia?

Terbesar di

Dunia

ay)

(Sumber: Pixab

Bulan purnama
adalah satu fase
bulan
mengelilingi bumi.
Pada saat purnam
a,
bulan terlihat utuh
atau kurva memb
entuk
satu lingkaran penuh
.
Fenomena bulan
purnama yang luar
biasa adalah superm
oon. Pada saat
supermoon, bulan
berada di titik
paling dekat denga
n bumi. Dengan
demikian diame
ter bulan terliha
t
paling besar diband
ingkan purnam
a
biasa. Diameternya
lebih besar
sekitar 14 persen
dari purnama
biasa. Bulan akan
terlihat bersinar
lebih terang dari
biasanya.
Supermoon memb
uktikan ciptaan
Tuhan
yang sempurna.
(sumber: news.d
etik.com)

Mengapa kita harus menjaga
kelestariaannya?
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Bagaimana cara kita menjaga kelestariannya?

•

--

Berdasarkan fakta tersebut, guru menguatkan tentang kekuasaan
Tuhan, yang menciptakan bunga Rafflesia Arnoldii yang sangat
unik. Siswa diajak bersyukur bahwa bunga ini ada di Indonesia.
Guru memotivasi siswa untuk terus menjaga kelestarian lingkungan
supaya tumbuhan bisa hidup lestari di tanah air Indonesia.

--

Siswa membaca tentang Supermoon, Fenomena Alam yang Luar
Biasa. Siswa diminta menemukan fakta-fakta yang ditemukan dari
teks yang dibaca.

Guru memberikan pertanyaan :
Apa itu fenomena Supermoon?
Siapa yang menciptakan Supermoon?
Dari fenomena tersebut, apakah kamu menemukan fakta yang
menunjukkan kekuasaan Tuhan?

•

Berdasarkan fakta tersebut, guru menguatkan tentang keagungan Tuhan
yang menciptakan fenomena supermoon.

•

Guru menyampaikan bahwa fenomena-fenomena tersebut adalah bukti
kekuasaan Tuhan. Fenomena tesebut juga menunjukkan penerapan
lingkaran dalam kehidupan sehari-hari.
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•

Diharapkan dengan diskusi “Tahukah Kamu” dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap kebesaran Tuhan.

Diagram KWL

•

Sebelum memulai pembelajaran, siswa akan mengisi diagram KWL
tentang bangun ruang. Diagram KWL berisi tentang :
a. K (Know) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang sudah
mereka ketahui tentang lingkaran.
b. W (Want to Know) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang
ingin mereka ketahui tentang lingkaran.
c.

L (Learned) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang sudah
mereka pelajari tentang lingkaran.
Tabel KWL
Bilangan Bulat

Apa yang kamu
ketahui tentang
lingkaran?
Tulislah.

Apa yang ingin kamu
ketahui tentang
lingkaran?
Tulislah.

Apa yang sudah
kamu pelajari tentang
lingkaran?
Ditulis setelah siswa
selesai belajar materi
ini.

Diharapkan dengan mengisi diagram KWL ini dapat mengasah rasa
ingin tahu siswa.
Tulisan yang diharapkan adalah:
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K (Know)
Apa yang kamu ketahui
tentang lingkaran?

W (want to Know)
Apa yang ingin kamu
ketahui tentang
lingkaran?

L (Learned)
Apa yang sudah
kamu pelajari tentang
lingkaran?

Siswa dibebaskan
untuk menjawab sesuai
dengan pengetahuan
yang sudah mereka
miliki.
Kemungkinan jawaban
dari siswa
• Bentuknya bulat

Siswa menuliskan
pertanyaan hal-hal
yang ingin mereka
ketahui.
Kemungkinan jawaban
dari siswa
• Bagaimana
rumus luas dan
kelilingnya?

Siswa menuliskan
bagian ini di akhir
pembelajaran. Setelah
mempelajari satu
materi penuh tentang
lingkaran, siswa
menuliskan hal-hal
yang sudah mereka
pelajari pada tabel ini.
• Penulisan tabel
ini dipandu
pertanyaan
dari “Aku bisa
Matematika”

•
•

Termasuk bangun
datar

•

Memiliki jari-jari dan
lain-lain
•

114

Apa ciri-ciri
lingkaran?
Apa itu jari-jari
pada lingkaran?
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KD dan Indikator

KD:
3.4 Menjelaskan titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring.
Indikator:
•
Menjelaskan hubungan titik
pusat dengan titik pada kurva
lingkaran.

ater

1

i

M

Definisi Lingkaran

KD:
4.4 Mengidentifikasi titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring
Indikator:
•
Menuliskan definisi lingkaran
•
Menuliskan pengertian unsur-unsur yang terkait dengan
lingkaran, seperti: titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring
•
Menemukan contoh bentuk  
yang mirip lingkaran dalam
kehidupan sehari-hari
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan hubungan titik
pusat dengan titik pada kurva lingkaran dengan benar.
2. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menuliskan definisi lingkaran
dengan benar.
3. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menemukan 5 contoh
bentuk yang mirip lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran: diagram KWL, jangka, kertas, benda-benda di sekitar
yang mirip lingkaran.
3. Penilaian : Tulisan siswa tentang definisi lingkaran dan contoh bentuk yang
mirip lingkaran.

Istilah Penting
Kurva,
Garis,
Kurva tertutup,
Kurva terbuka,
Lingkaran.
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Bagan Proses Pembelajaran materi 1
“Definisi Lingkaran”
Klasifikasi
“Ayo temukan”

Investigasi

Siswa mengamati
berbagai bentuk, siswa
mengelompokkan bentuk
berdasarkan kurva dan
garis.
1

“Ayo Temukan”

Observasi

2

Siswa melakukan
percobaan untuk
menemukan hubungan
titik sudut dan kuva pada
lingkaran.

3

“Ayo Temukan”

Mengomunikasikan

Siswa mengamati
lingkungan sekitar dan
menemukan benda
yang mirip lingkaran.

“Ayo Menulis”
Siswa menuliskan
definisi lingkaran dan
contohnya pada buku
tulisnya.

4

Aplikasi
“Ayo Bermain”
Siswa membuat gerakan
yang mirip lingkaran.
5
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1
“Eksplorasi Definisi Lingkaran”
• Setelah berdiskusi tahukah kamu dan
mengisi tabel KWL siswa akan membaca
cerita tentang Udin dan mengamati gambar
yang ada di buku siswa.
•

2

Lingkaran

Pada hari Minggu Udin berolah raga di taman. Ia berlari mengelilingi kolam ikan
yang berbentuk lingkaran. Diameter lingkaran 14 meter. Udin mengelilingi kolam
satu kali putaran.

Siswa dibagi dalam kelompok setiap
kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa.
Secara berkelompok, Siswa mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku
siswa.

Berapakah jarak yang ditempuh oleh Udin ketika
memutari kolam satu kali putaran?
Berapakah luas kolam?
Bagaimana kamu mengetahuinya?

Untuk menjawabnya, kamu akan belajar tentang:

•

Siswa bisa menjawab sesuai dengan
pengetahuan yang sudah mereka miliki.
Setiap kelompok menuliskan jawabannya
pada kertas yang ukurannya cukup besar
(seperti kalender bekas).

74

•

Definisi lingkaran

•

Unsur-unsur yang terkait lingkaran

•

Keliling

•

Luas

•

Luas dan keliling bangun gabungan
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•

Guru meminta siswa untuk menempelkan hasil pekerjaannya di dinding
kelas. Guru menyampaikan bahwa hasil pekerjaan akan didiskusikan
setelah selesai belajar bab lingkaran.

•

Guru menguatkan dahulu tentang konsep
garis dan kurva. Guru bisa menggunakan
alat bantu seperti benang kasur untuk
mensimulasikan garis dan kurva. Guru juga
bisa menggambar di papan tulis.

•

•

•

Siswa masih bekerja dalam kelompok. Siswa
mengamati bentuk-bentuk yang ada di buku
siswa.
Siswa mengelompokkan bentuk tersebut
berdasarkan bentuk yang membatasinya
(kurva atau garis). Siswa menuliskan hasil
pekerjaannya di buku tulisnya.
Guru mendiskusikan hal tersebut secara
klasikal untuk menemukan jawaban yang
benar.
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Materi 1

Definisi Lingkaran
Pada pelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar garis dan kurva. Kita akan
menggunakan pengetahuan itu untuk belajar lingkaran.

Kurva

Garis

Amatilah bentuk-bentuk berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Kelompokkan bentuk yang dibatasi oleh garis, kurva, atau keduanya.
Tuliskan di bukumu.
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Hasil yang diharapkan:
Bentuk yang dibatasi Bentuk yang dibatasi Bentuk yang dibatasi
oleh garis
oleh kurva
oleh garis dan kurva
Nomor 1, 2, 3, 4, 6, 10 Nomor 7, 11, 12

Nomor 9

•

Siswa kembali mengamati bentuk yang dibatasi oleh kurva dan
mengelompokkan berdasarkan kurva tertutup dan terbuka.

•

Guru mendiskusikan hal tersebut secara klasikal untuk menemukan
jawaban yang benar.
Hasil yang diharapkan:
Bentuk yang dibatasi Bentuk yang dibatasi
oleh kurva terbuka
oleh kurva tertutup
13, dan 14

Nom0r 7, 11, 12

•

Dari kegiatan tadi akan didapatkan bahwa bentuk yang dibatasi oleh
kurva tertutup adalah:

•

Siswa diminta menebak bentuk yang merupakan lingkaran dan
menyampaikan alasanya.

•

Siswa akan melakukan percobaan untuk
menemukan definisi lingkaran.

•

Awalnya
guru
mencontohkan
menggunakan jangka di depan kelas.

cara

Apa yang membedakan bentuk lingkaran dengan bentuk lainnya?
Sebelum melakukan percobaan, tahukah kamu bahwa untuk melukis lingkaran
harus menggunakan jangka?
Cara menggunakan jangka adalah
sebagai berikut.
1. Bentangkan kedua kaki jangka.

2. Ukur jarak kedua kaki jangka dengan menggunakan
penggaris sesuai panjang jari-jari lingkaran yang ingin
dilukis.
3. Pegang ujung jangka.

•

Guru memastikan siswa menggunakan
jangka dengan langkah-langkah yang benar.

•

Bersama
dengan
kelompoknya
siswa
melakukan percobaan. Siswa mengikuti
petunjuk atau intruksi yang ada di buku
siswa. Guru memastikan setiap kelompok
melakukan percobaan sesuai dengan intruksi.

4. Tancapkan kaki jangka
yang berjarum di atas kertas dan menyentuhkan
pensil ke permukaan kertas.
5. Putar pensil dengan tumpuan
kaki berjarum dan jaga sudut
engsel agar tidak berubah.

Kegiatan: Menemukan Konsep Lingkaran
Mari kita lakukan percobaan berikut.
1. Ambillah kertas, penggaris, dan jangka.
2. Gambarlah lingkaran dengan menggunakan
jangka di kertas. Lebar jangka 5 cm.
3. Guntinglah lingkaran pada kertas tersebut.
4. Lipatlah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar.
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•

Setelah melakukan percobaan siswa akan mendiskusikan pertanyaan
yang ada di buku siswa.

•

Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di kertas polos. Beberapa
kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya.
Hasil yang diharapkan:
1. 5 cm
2. 5 cm, sama panjangnya
3. Jarak semua titik pada
kurva dengan pusat
lingkaran sama

5. Lipat kembali lipatan kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar.

6. Beri tanda pada titik di tengahnya. Titik itu dinamakan titik pusat lingkaran.

7. Beri tanda dengan huruf A, B, C, dan D pada ujung kurva dari ujung hasil
lipatan.

8. Ukurlah jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D.
Berdasarkan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut.
1. Berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D?
2. Coba ambil titik lain pada kurva.
Ukurlah jarak titik tersebut dengan titik pusat lingkaran. Apakah hasilnya
sama?
3. Apakah jarak titik pusat lingkaran dengan semua titik-titik pada kurva sama?
4. Menurutmu, apakah lingkaran itu?

Lingkaran merupakan salah satu kurva tertutup.
Lingkaran didefinisikan sebagai kurva tertutup pada
bidang datar. Jarak semua titik pada kurva dengan titik
tertentu sama. Titik tersebut dinamakan titik pusat
lingkaran.
Kamu dapat menulisnya A
menyebutnya lingkaran A.

•

Guru menguatkan tentang definisi lingkaran.

•

Guru menggambar lingkaran dengan ukuran
yang besar di papan tulis. Guru menunjukkan
titik pusat dan kurva lingkaran.

A

78

atau

A adalah titik pusat lingkaran.
Jarak antara titik pusat dengan
titik pada kurva disebut jari-jari.
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Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Benda-benda tersebut ada yang
berbentuk mirip lingkaran.

•

Guru bisa benda-benda yang bentuknya
mirip dengan lingkaran. Siswa juga melihat
contoh-contoh yang ada di buku siswa.

Coba temukan 5 benda lainnya yang mirip dengan lingkaran.
Tuliskan di buku tulismu.

•

Siswa diminta untuk mengamati bendabenda di sekitar. Siswa diminta untuk
menemukan 5 benda yang bentuknya mirip
dengan lingkaran.

Gambarlah
sebuah lingkaran
dengan jangka

Gambarlah sebuah
bentuk yang bukan
lingkaran

Lingkaran
Sebutkan 3 benda
yang berbentuk mirip
lingkaran dalam
kehidupan sehari-hari.

Apakah lingkaran
berbentuk kurva tertutup?
Bagaimana jarak titik
pada kurva dengan titik
pusat lingkaran?

Bab 2: Lingkaran

•

79

Siswa diminta menuliskan definisi lingkaran dalam bentuk peta pikiran.
--

Bentuk lingkaran

--

Bentuk bukan lingkaran

--

Definisi lingkaran

120
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--

Bentuk di sekitar yang mirip dengan lingkaran

•

Guru memotivasi siswa untuk menulis dengan rinci.

•

Guru menilai pekerjaan siswa dengan menggunakan penilaian daftar
periksa 2.1

•

Siswa dibagi dalam kelompok, setiap
kelompok terdiri dari 5 siswa. Guru
mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin.
Siswa laki-laki tidak satu kelompok dengan
siswa perempuan.

•

Siswa diminta secara kreatif membuat
gerakan yang membentuk sebuah lingkaran.
Siswa bisa meliat contoh yang ada di buku
siswa. Siswa berkreasi untuk membuat
gerakan yang berbeda.

•

Setiap kelompok akan mendemonstrasikan
hasil gerakan yang mereka ciptakan di depan
kelompok lain. Setelah tampil guru dan siswa
memberikan tepuk tangan sebagai bentuk
apresiasi.

Kegiatan : Membuat Gerakan Seperti Lingkaran
Buatlah kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 siswa yang sejenis.
Buatlah gerakan dengan tanganmu atau anggota tubuhmu yang lain. Buatlah
hingga membentuk sebuah lingkaran.
Kelompok yang dapat membuat 5 gerakan berbeda itulah pemenangnya.
Contoh
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Penilaian
Daftar Periksa 1.2
Kriteria

Baik

Cukup

Kurang

Siswa menggmbar bentuk
lingkaran dengan benar
Siswa menggambar 1 bentuk
bukan lingkaran dengan tepat
Menuliskan definisi lingkaran
dengan benar
Menuliskan 5 contoh bentuk
di sekitar yang mirip dengan
lingkaran
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KD dan Indikator

KD:
3.4 Menjelaskan titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring.
Indikator:
•
Menunjukkan unsur-unsur
yang terkait lingkaranya yaitu
titik pusat, jari-jari, diameter,
busur, tali busur, tembereng,
dan juring

ater

2

i

M

Unsur-unsur yang
terkait dengan lingkaran

KD:
4.4 Mengidentifikasi titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring
Indikator:
•
Menyimpulkan  hubungan antara jari-jari dan diameter pada
lingkaran
•
Menuliskan   unsur-unsur
lingkaran titik pusat, jari-jari,
diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring
•
Menyelesaikan masalah yang
terkait dengan unsur-unsur
lingkaran
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menunjukkan unsur-unsur
yang terkait lingkaran yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dan juring dengan benar.
2. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan hubungan
antara jari-jari dan diameter lingkaran dengan benar.
3. Setelah mencari informasi, siswa mampu menuliskan unsur-unsur lain
lingkaran busur, tali busur, tembereng, dan juring dengan benar.
4. Setelah berdiskusi siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait
dengan unsur-unsur lingkaran dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: jangka, kertas
3. Penilaian : Ayo berlatih 1

Istilah Penting
Jari-jari,
Diameter,
Busur,
Tali busur,
Tembereng,
Juring
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Bagan Proses Pembelajaran materi 2
“Unsur-unsur yang terkait lingkaran”
Eksplorasi 1
“Ayo Mencoba”

Eksplorasi 2

Siswa melakukan
percobaan untuk
menemuka hubungan
antara jari-jari dan
diameter

“Ayo Temukan”
Siswa mencari informasi
tentang unsur-unsur
lain yang terkait dengan
lingkaran: busur, tali busur,
tembereng, dan juring.
Siswa mempresentasikan
hasilnya

1

Aplikasi

3

“Ayo Bermain”
Siswa melakukan
permainan “Tebak siapa
aku?” untuk menguatkan
konsep unsur-unsur
lingkaran
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Aplikasi Konsep

4

“Ayo Berlatih 1”
Siswa mengerjakan
latihan 1. Siswa
menuliskan hasil
pekerjannya pada buku
tulisnya.

Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

•

Siswa mengamati lingkaran yang ada di buku
siswa halaman 5. Dengan pasangannya,
siswa menunjukkan diameter lingkaran.
Beberapa kelompok menyampaikan hasil
pekerjaannya.

•

Guru akan membagi kelompok.
kelompok terdiri dari 5 siswa.

•

Siswa
melakukan
percobaan
untuk
menemukan hubungan antara jari-jari
dan diameter lingkaran. Siswa mengikuti
langkah-langkah yang di buku siswa.

•

Materi 2

Unsur- Unsur Terkait Lingkaran
Amati kolam yang mirip dengan lingkaran. Perhatikan gambar berikut.

Setiap
Pada halaman 76, diameter kolam 14 meter. Apakah diameter itu? Dapatkah
kamu menunjukkannya?
Mari melakukan percobaan berikut.

Kegiatan: Menemukan Hubungan Jari-Jari dan Diameter.
1. Gambarlah lingkaran menggunakan jangka.

Guru memastikan semua siswa membawa
jangka.
Guru
mencontohkan
cara
menggambar dengan menggunakan jangka.
Guru berkeliling melihat keterampilan siswa dalam menggunakan jangka.
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•

Siswa mengikuti instruksi yang ada di buku siswa.

•

Siswa melakukan kegiatan ini sebanyak 5
kali dan menuliskan hasilnya pada tabel yang
ada di buku siswa.

2. Beri tanda pada titik pusat lingkaran. Tandai dengan huruf P.

P

3. Ambil satu titik pada kurva lingkaran, misalnya titik A.

P

Pada saat melakukan kegiatan ini,
memotivasi siswa untuk melakukan
pengukuran yang akurat.
Diharapkan hasil pengamatan
adalah panjangan AB dua kali
panjang AP

A

4. Tarik garis dari titik P ke A. Ukurlah panjang garis (AP).

5. Teruskan garis AP sampai membelah lingkaran. Tandai dengan huruf B.
Ukurlah panjang garis AB.

Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali. Ukuran lingkaran berbeda-beda. Tuliskan
hasilmu pada tabel berikut.
Percobaan ke

Panjang garis AP

Panjang garis AB

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1
2
3
4

•
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Siswa mengamati hasil percobaannya pada
tabel dan menuliskan kesimpulan. Siswa
menemukan kesimpulan dengan bantuan
pertanyaan yang ada di buku siswa.

5
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•

Dalam kelompoknya siswa mendiskusikan hasil kesimpulan mereka.
Beberapa orang akan maju ke depan menyampaikan kesimpulannya.

•

Guru memberikan penguatan.
Bab 2: Lingkaran
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A

•

r

r
P

B

Garis AP dan PB adalah jari-jari
lingkaran (r). Sedangkan garis AB adalah
diameter lingkaran(d). Jadi, panjang
diameter sama dengan dua kali panjang
jari-jari lingkaran (d = 2r).

Siswa tetap bekerja dalam kelompok. Siswa
diminta untuk mengamati lingkaran, siswa
diminta untuk menunjukkan unsur-unsur lain
yang terkait dengan lingkaran.

•

Siswa bisa mencari infomasi dari berbagai
sumber atau dari informasi yang ada di buku
siswa.

•

Siswa
menuliskan
informasi
yang
didapatkannya. Setiap kelompok akan
menggambar 1 lingkaran dan memberikan
tanda bagian-bagian yang merupakan titik
pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dan juring dengan benar.

Apa yang dapat kamu simpulkan?
1. Bagaimana hubungan antara panjang garis AP dan AB ?
2. Panjang AP disebut jari-jari lingkaran (dilambangkan dengan r). Panjang
AB adalah diameter lingkaran (dilambangkan dengan d). Bagaimana
hubungan r dan d?

Lingkaran

A

r

r
P

B

Garis AP dan PB adalah
jari-jari lingkaran (r).
Garis AB adalah diameter
lingkaran(d). Jadi, panjang
diameter sama dengan
dua kali panjang jari-jari
lingkaran (d = 2r).

Sekarang kamu akan mengenal busur, tali busur, tembereng, dan juring.
Amatilah lingkaran berikut.

B
o

C

D

A

1. Carilah informasi dari beberapa sumber (buku, internet, dan sumber lain).
2. Tunjukkan dan jelaskan bagian-bagian yang terkait dengan lingkaran, yaitu.
a. busur,
b. tali busur,
c. tembereng,
d. juring.
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•

Siswa menggambar dengan menggunakan
kertas yang cukup besar (bisa menggunakan
kalender bekas).

•

Guru mengingatkan setiap kelompok untuk menuliskan keterangan
dan simbol dengan jelas. Siswa bisa menggunakan pesil warna untuk
memberikan tanda setiap bagian. Setiap kelompok diminta untuk
mempresentasikan hasilnya.

•

Setelah ini, setiap kelompok diminta untuk menganalisis yang ada di buku
siswa.

•

Guru dan siswa mendiskusikan hasilnya.

•

Siswa akan bermain secara berpasangan

•

Siswa bermain tebak siapa aku?

•

Siswa mengikuti petunjuk permainan yang ada di buku siswa.
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Pertemuan 2
1

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Tentukan titik pusat, jari-jari, dan diameter dari lingkaran berikut.

1

Titik pusatnya adalah ...

D

a

A

Jari-jarinya adalah ...

B

C

Diameternya adalah ...

Y

Titik pusatnya adalah ...
Jari-jarinya adalah ...

X

b

Siswa mengerjakan soal latihan “Ayo Berlatih”

K

Jari-jarinya adalah ...
Diameternya adalah ...

J

Titik pusatnya adalah ...

O
N

d

Jari-jarinya adalah ...

P

Diameternya adalah ...

M

2. Tentukan panjang diameter (d) dari lingkaran berikut.
a

b
5 cm

cm

Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku
tulisnya. Guru bisa memfoto copy hasil lembar
soal ‘Ayo berlatih”

Titik pusatnya adalah ...

L

c

•

Diameternya adalah ...

Z

c

d
6 cm

8

•

W

3,5 cm

3. Tentukan panjang jari-jari (r) dari lingkaran berikut.

8 cm

b

7 cm

c

6,2 cm

d

7 cm

a

Kunci Jawaban Ayo Berlatih 1
1.
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Tentukan titik pusat, jari-jari dan diameter
dari lingkaran di bawah ini.
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Jawab:
a.

D
A

B

C

Y

b.

X

W

Titik pusat: C
Jari-jari: AC, CB, CD
Diameter: AB

Titik pusat: X
Jari-jari: XZ, XY, XW
Diameter: YZ

Z

c.

K

Titik pusat: L
Jari-jari: LJ, LK
Diameter: JK

O

Titik pusat: N
Jari-jari: NM, NP, NO
Diameter: OM

L
J

d.
N

P

M
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2. Jawaban:
a.

10 cm

c.

12 cm

b.

16 cm

d. 7 cm

3. Jawaban:
a.

4 cm

c.

2,6 cm

b.

3,5 cm

d. 3,5 cm

4. Jawaban:
a. Jari-jari lingkaran B = 6 cm. Diameter lingkaran B = 2 x 6 cm = 12 cm.
Maka diameter lingkaran A adalah 2 x 12 cm = 24 cm.
b. Diameter lingkaran B adalah 6 cm. Jari-jari lingkaran B, adalah 6 cm
: 2 = 3 cm.
Jari-jari Lingkaran B adalah 3 kali lingkaran A, maka jari-jari
lingkaran
A = 3 cm : 3 = 1 cm.
Diameter lingkaran A adalah 2 x 1 cm = 2 cm
5. Jawaban:
a. Busur: DE, EI, DI ; juring: ECI, ECD, DCI
b. Busur: EA, AB, BC, CD, DE ; juring: AOE, AOB, BOC, COD, DOE
6. Jawaban:
a. Tali busur: AB, CD, BD
Busur: AB, CD, BD, BC, AD, AC
Tembereng:
•  daerah yang dibatasi tali busur AB dan busur AB
•  daerah yang dibatasi tali busur CD dan busur CD
•  daerah yang dibatasi tali busur BD dan busur BD
b. Tali busur: AB, PQ, RS, XY
Busur: A
AB, PQ, RS, XY, BP, BQ, BS, BX, BY, AP, AQ, AR, AS, AX, AY, PS, PR, PX,
PY, QR, QS,QX, QY, RX, RY, SX, SY
128
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Tembereng:
•  daerah yang dibatasi tali busur AB dan busur AB
•  daerah yang dibatasi tali busur PQ dan busur PQ
•  daerah yang dibatasi tali busur RS dan busur RS
•  daerah yang dibatasi tali busur XY dan busur XY
7.

Jawaban:
a. Titik pusat: O
Jari-jari: OR, OT, OS
Diameter: ST
Busur: RS, RT, PQ, RP, RQ, PS, PT, SQ, ST, QT
Juring: SOR, ROT
Tali busur: PQ, ST
Tembereng: daerah yang dibatasi tali busur PQ dan busur PQ dan
daerah yang dibatasi tali busur ST dan busur ST.
b. Titik pusat: O
Jari-jari: OC, OD, OE
Diameter: DE
Busur: AB, CD, CE, AC, AD, AE, BC, BD, BE, DE
Juring: COD, COE
Tali busur: AB, DE
Tembereng: daerah yang dibatasi tali busur AB dan busur AB dan
daerah yang dibatasi tali busur DE dan busur DE.

8. Jari-jari lingkaran dari kipas Vira cm
Diameter lingkaran yang akan dibuat Yana = 2x diameter kipas Vira

= 2x(2x5)
= 2x10
= 20
20
= 10 cm
2
Jadi, panjang jari-jari kipas yang dibuat oleh Yana adalah 10 cm.
=
Panjang jari-jari lingkaran dari kipas Yana
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9. Panjang jari-jari hula hoop 1 = 30 cm
Panjang jari-jari hula hoop 2 = 2 x panjang jari-jari 1
				

=2 x 30 cm = 60 cm

Diameter hula hoop 2 = 60 x 2 = 120 cm
Panjang jari-jari hula hoop 3 = 3 x panjang jari-jari 1
				

= 3 x 30 = 90 cm

Diameter jari-jari hula hoop 3 = 2 x 90 = 180 cm.
Jadi, panjang diameter hula hoop 2 adalah 120 cm dan panjang diameter
hula hoop 3 adalah 180 cm.
10. Toni berada tepat ditengah taman, berarti Jarak Toni dan Riki adalah
panjang jari-jari lingkaran.
r=7m
Jarak Dimas dan Riki adalah diameter lingkaran
d =2r = 2x7 = 14m
Jadi, jarak Dimas dan Riki adalah 14 m.

Penilaian
Nilai angka untuk Ayo Berlatih 1
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KD dan Indikator

KD:
3.5 Menjelaskan taksiran keliling
dan luas lingkaran
Indikator:
•
Menemukan perkiraan nilai
Phi (π) setelah bereksplorasi
dengan model kongkrit

ater

3

i

M

Keliling lingkaran

KD:
4.5 Menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya
untuk menyelesaikan masalah
Indikator:
•
Mempresentasikan hubungan
antara phi, keliling dan
diameter lingkaran.
•
Menyelesaikan masalah yang
terkai dengan keliling lingkaran
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi dengan model kongkrit, siswa mampu menemukan
perkiraan nilai Phi (π) dengan tepat
2. Setelah melakukan percobaan dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan
hubungan antara phi, keliling dan diameter lingkaran dengan benar.
3. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang
terkait dengan keliling lingkaran dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 2 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: 5 botol untuk setiap kelompok dengan ukuran
berbeda, benang kasur, kertas, pensil, penggaris.
3. Penilaian : Ayo berlatih 2

Istilah Penting
Phi (π),
Keliling
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Bagan Proses Pembelajaran materi 3
“Keliling Lingkaran”

Eksplorasi 1
“Ayo Mencoba”

Eksplorasi 2

Siswa melakukan
percobaan untuk
menemukan konsep nilai
phi.

“Ayo Mencoba”
Siswa juga melakukan
percobaan dan
mendiskusikan hasil untuk
menemukan hubungan
nilai phi, diameter dan
keliling lingkaran. Siswa
menemukan rumus keliling
lingkaran

1

Aplikasi Konsep

2

3

“Ayo Bermain”
Siswa melakukan
permainan. Siswa
menemukan menghitung
keliling lingkaran.

Aplikasi Konsep

4

“Ayo Berlatih 2”
Siswa mengerjakan
latihan 2. Siswa
menuliskan hasil
pekerjannya pada buku
tulisnya.
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1 (eksplorasi konsep keliling lingkaran)

Materi 3

•

Di awal pembelajaran, guru mengingatkan
kembali cerita Udin yang mengelili kolam
berbentuk lingkaran.

Keliling Lingkaran

Baca pertanyaan di halaman 83. Kamu diminta
untuk menemukan jarak yang ditempuh oleh Udin.
Jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi satu
putaran kolam sama dengan keliling kolam.
Apakah keliling lingkaran itu?

•

Guru menanyakan apa itu keliling? siswa
diberi kesempatan untuk menyampaikan
pendapatanya.

•

Guru mengajak siswa untuk melakukan
percobaan mengukur keliling benda-benda
konkrit yang mengadung lingkaran secara
berkelompok.

Kegiatan: Menemukan Konsep Keliling Lingkaran.
Kamu akan melakukan percobaan untuk menemukan konsep keliling lingkaran.
Siapkan minimal 5 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda. Siapkan
juga benang dan penggaris.

•

Guru membagi siswa dalam kelompok. Setiap
kelompok bisa terdiri dari 4 sampai 5 siswa.

•

Siswa diminta menyiapkan bahan dan alat yang digunakan untuk
melakukan percobaan. Guru bisa mengintrusikan kepada siswa untuk
membawa alat-alat tersebut ke sekolah di hari sebelumnya.

•

Alat-alat yang harus disiapkan sebelum melakukan percobaan adalah
benang kasur, 5 botol di tiap kelompok dengan ukuran yang berbeda,
kertas, pensil, dan penggaris.

•

Sebelum memulai percobaan, Guru dan siswa bersama membaca intruksi
yang ada di buku siswa

•

Guru memastikan setiap kelompok memahami intruksi dengan baik.
Guru memotivasi siswa untuk melakukan percobaan dengan cermat dan
menghitung hasilnya dengan teliti.

•

Setiap kelompok akan mengisi tabel hasil percobaan. Siswa bisa menyalin
tabel di pada buku tulisnya.

•

Berdasarkan tabel tersebut, siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan
yang ada di buku siswa. Siswa bisa menulis hasil diskusiknya di buku tulis
masing-masing.
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Hasil yang diharapkan:
Semakin besar nilai keliling lingkaran maka nilai diameter juga
semakin besar.
Sebaliknya, semakin kecil nilai keliling, maka nilai diameter lingkaran
juga semakin kecil.
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•

Guru meminta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil
pekerjaannya. Guru memberikan penguatan secara klasikal bahwa,
semakin besar keliling lingkaran maka diameter lingkaran juga semakin
besar. Dan sebaliknya.

•

Setelah itu, siswa kembali melakukan
percobaan untuk menemukan hubungan
keliling, diameter, dan phi.

•

1. Lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran.

2. Ukurlah panjang benang dengan penggaris. Kamu telah menemukan keliling
lingkaran.

Siswa menambahkan kolom pada tabelnya
seperti berikut.

3. Ukurlah diameter benda tersebut.
Jiplak benda tersebut pada kertas dan gunting.

•

Beberapa
kelompok
diminta
menyampaikan hasil diskusinya.

•

Guru memberikan penguatan bahwa, hasil
perbandingan keliling dan diameter sama.
Hasil tersebut mendekati 3,14 (bila dibulatkan
sampai dua angka desimal).

•

untuk
Lipat lingkaran menjadi 4 bagian sama besar.

Kamu akan menemukan titik pusat lingkaran. Ukurlah diameternya.

4. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut.
(Pastikan satuan panjangnya sama.)

Nilai 3,14 adalah nilai Phi. Disimbolkan
dengan (π).
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Setelah didapatkan kesimpulan bahwa Phi adalah perbandingan keliling
dan diameter lingkaran. Siswa akan membuat kesimpulan konsep
keliling lingkaran dengan bantuan pertanyaan yang ada di buku siswa.
•

Guru menguatkan konsep tersebut di depan kelas.
--

Menguatkan bahwa: Phi adalah perbandingan keliling dengan
diameter

--

Keliling (K), diameter (d), Phi (π), dan Phi adalah perbandingan
keliling dan diameter lingkaran maka,

--

π=K
d
K= π x d

---

d = 2 x r maka K = π x 2 x r atau

•

(cm)

Diameter Lingkaran
(cm)

1.

...

...

...

2.

Benda

...

Keliling Lingkaran

...

...

3.

...

...

...

4.

...

...

...

5.

...

...

...

Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut.
1. Jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter?

K=2xπxr
•

No.

2. Jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter?
3. Sekarang cobalah kamu hitung perbandingan keliling dan diameter.

Guru memberikan tips untuk memudahkan
menghitung hasilnya.
Berdasarkan rumus tersebut, guru dan siswa
memeriksa hasil pekerjaannya yang telah di
tempel di pertemuan 1. Guru menanyakan
apakah ada kelompok yang menjawab
dengan benar. Siswa memperbaiki hasil
pekerjaannya.

Keliling

No.

Benda

Keliling
Lingkaran (cm)

Diameter
Lingkaran (cm)

Diameter

1.

...

...

...

...

2.

...

...

...

...

3.

...

...

...

...

4.

...

...

...

...

5.

...

...

...

...

Berapakah hasil perbandingan keliling dan diameter?
Hasil dari keliling dibagi diameter
mendekati 3,14 atau

22
.
7

Nilai tersebut dinamakan π (phi).

A

Keliling lingkaran dilambangkan dengan K,
diameter lingkaran d, perbandingan keliling
dan diameter adalah π .
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat
K
→ K = π x ...
dituliskan π =
...
K
→ K = π x ...
Karena d = 2rπ , =maka
...
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Pertemuan 2
•

Di awal pembelajaran guru mengingatkan kembali tentang konsep keliling
lingkaran. Berdasarkan rumus, guru bisa mencontohkan cara menghitung
keliling lingkaran.
Dengan konsep berikut, kamu dapat menjawab
masalah berikut.
Keliling kolam dengan diameter 14 meter adalah

22
x14 = 22 x 2 = 44 meter
7
Jadi, jarak yang ditempuh oleh Udin adalah 44 meter.

K = πd =

•

•

Siswa akan melakukan permainan secara
berpasangan. Guru dan siswa membahas
intruksi permainan yang ada di buku siswa.
Guru memeriksa kartu yang dibuat oleh siswa.
Guru memotivasi siswa untuk melakukan
permainan secara sportif.

Tips berikut akan membantumu untuk melakukan
perhitungan.
1. Jika jari-jari lingkaran kelipatan 7, gunakan nilai phi
(π )=

22
.
7

2. Jika jari-jari kelipatan 5, 10 atau selain 7 gunakan
nilai phi (π ) = 3,14.

Permainan : Menemukan Keliling Lingkaran
•

Carilah seorang teman untuk menjadi
pasanganmu.

•

Buatlah 8 kartu bilangan yang berisi diameter
atau jari-jari lingkaran.

•

Ajaklah temanmu menutup mata.

•

Masing-masing mengambil 1 kartu.

•

Berlombalah untuk menghitung keliling
lingkaran.

•

Siswa yang paling cepat menjawab dan
hasilnya benar mendapatkan nilai 1.

•

Lakukan langkah ini berulangkali sampai seorang siswa mendapatkan nilai 5.

Misal, r = 10 cm, d = 28 cm, r = 7 cm (bilangan
kelipatan 10 atau 7)

2
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•

Siswa mengerjakan soal latihan 2.

•

Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku tulisnya. Guru bisa memfoto
kopi hasil lembar soal ‘Ayo berlatih”. Setelah siswa selesai mengerjakan,
Guru membahas soal-soalnya secara klasikal.

Kunci Jawaban Ayo Berlatih 2
1.

Tentukan keliling dari lingkaran berikut.
a.

K =2π r =2 ×

b.

K =2π r =2 × 3,14 ×10 =62,8 cm

c.

K =2π r =2 ×

22
× 28 =176 cm
7

22
× 3,5 =22 cm
7

2. Tentukan keliling dari lingkaran berikut.
a.
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K = πd =

22
×14 = 44 cm
7
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b.
c.

K = π d = 3,14 x 30 = 94,2 cm
K = πd =

22
x 21 = 66 cm
7

3. Tentukan panjang jari-jari dan diameter lingkaran dari setiap lingkaran
berikut.
No. Keliling lingkaran
a.

24π cm

Jari-jari lingkaran

Diameter lingkaran

K = 2π r
24π = 2π r
24π
r=
2π
r = 12

K =πd

Jadi, r = 12 cm

b.

c.

30π cm

48π cm

K = 2π r
30π = 2π r
30π
r=
2π
r = 15
Jadi, r = 15 cm

K = 2π r
48π = 2π r
48π
r=
2π
r = 24
Jadi, r = 24 cm

24π = π d
d = 24
atau
d = 2r
d = 2 ×12
d = 24
Jadi, d = 24 cm
K =πd
30π = π d
d = 30
atau

d = 2r
d = 2 ×15
d = 30
Jadi, d = 30 cm
K =πd
48π = π d
d = 48
atau
d = 2r
d = 2 × 24
d = 48
Jadi, d = 48 cm
Bab 2: Lingkaran
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d,

56π cm

K = 2π r
56π = 2π r
56π
r=
2π
r = 28
Jadi, r = 28 cm

K =πd
56π = π d
d = 56
atau
d = 2r
d = 2 × 28
d = 56
Jadi, d = 56 cm

4. Keliling lingkaran adalah 44 cm, maka

K =πd
22
44
=
×d
7
7
d= 44 ×
22
d = 14
Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 14 cm
5. Keliling lingkaran adalah 628 cm, maka

K = 2π r
628 =
2 × 3,14 × r
628
= 6, 28 × r
628
6, 28
r = 100
r=

Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 100 cm.
6. Jarak yang ditempuh Heni dalam 1 kali putaran =

628
= 314 m
2

Jarak yang ditempuh Heni dalam 1 kali putaran menunjukkan keliling
lapangan.
Jadi, keliling lapangan tersebut adalah 314 m.
K= π x d
314 = 3,14 x d
d=
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314
= 100
3,14
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Jadi diagram lapangan adalah 100 m.
7.

Keliling area bermain			

Keliling kolam ikan

K = 2π r
K =πd
22
22
K =2 × ×14
K
=
×14
7
7
				

K = 88 m					 K = 44 m
Keliling area bermain : keliling kolam ikan = 88 : 44 = 22 : 1
Jadi, perbandingan keliling area bermain dan kolam ikan adalah
2 : 1.
8. Keliling kue

K =πd
22
=
× 21
K
7

K = 66 m
Banyak lilin yang dibutuhkan
Setiap lilin berjarak 3 cm dan keliling kue adalah 66 m
Banyak lilin yang dibutuhkan =

66
= 22
3

Jadi, banyak lilin yang dibutuhkan adalah 22 buah lilin.
9. Keliling taman

K =πd
22
K
=
× 56
7

K = 176 m
Banyak pohon yang dibutuhkan
Setiap pohon berjarak 2 m dan keliling taman adalah 176 m
Banyak pohon yang dibutuhkan =

176
= 88
2

Biaya yang dibutuhkan adalah 88 x 50.000 = 4.400.000
Jadi, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pohon adalah
Rp4.400.000,00
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10. Keliling kolam

K = 2π r
K=
2 × 3,14 ×10
K = 62,8 m
Biaya yang dibutuhkan = 62,8 x 35.000
				= 2.198.000
Jadi, biaya yang dibutuhkan Pak Doni untuk membuat pagar adalah
Rp2.198.000,00

Penilaian
Nilai angka untuk Ayo Berlatih 2
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KD dan Indikator

KD:
3.5 Menjelaskan taksiran keliling
dan luas lingkaran
Indikator:
•
Menemukan perkiraan luas
permukaan lingkaran dengan
menggunakan model kongkrit

ater

4

i

M

Luas lingkaran

KD:
4.5 Menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya
untuk menyelesaikan masalah
Indikator:
•
Menuliskan kesimpulan
perkiraan luas lingkaran hasil
eksplorasi
•
Menyelesaikan masalah yang
terkait dengan luas lingkaran

Bab 2: Lingkaran
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi dengan model kongkrit, siswa mampu menemukan
perkiraan luas lingkaran dengan tepat
2. Setelah melakukan percobaan dan diskusi, siswa mampu menuliskan
kesimpulan perkiraan luas lingkaran dengan tepat.
3. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang
terkait luas lingkaran dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 2 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: keras, jangka, gunting
3. Penilaian : Ayo berlatih 3

Istilah Penting
Luas lingkaran
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Bagan Proses Pembelajaran materi 4
“Luas Lingkaran”

Eksplorasi 1
“Ayo Mencoba”
Siswa melakukan
percobaan menemukan
konsep luas lingkaran.
Siswa menemukan
rumus luas lingkaran.

Aplikasi Konsep

2

“Ayo Bermain”
Siswa melakukan
permainan. Siswa
menemukan menghitung
keliling lingkaran.

1

Aplikasi Konsep

3

“Ayo Berlatih 3”
Siswa mengerjakan
latihan 3 pada buku
siswa. Siswa menuliskan
hasil pekerjannya pada
buku tulisnya.

Bab 2: Lingkaran
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

•

Di awal pembelajaran, guru mengingatkan
kembali cerita Udin yang mengelilingi kolam
berbentuk seperti lingkaran. Guru menanyakan
luas kolam.

•

Guru menanyakan apa itu luas? siswa
diberi kesempatan untuk menyampaikan
pendapatanya.

•

Guru mengajak siswa untuk melakukan
percobaan secara berkelompok. Guru membagi
siswa dalam kelompok. Setiap kelompok bisa
terdiri dari 4 sampai 5 siswa.

Materi 4

Luas Lingkaran

Bagaimana cara menemukan luas kolam?

Kegiatan : Menemukan Konsep Luas Lingkaran
Gambarlah 3 lingkaran dengan ukuran yang sama pada selembar kertas.
Guntinglah kertas tersebut.

Lingkaran 1
Lipat lingkaran menjadi 8 bagian sama besar. Ambil satu bagian, kemudian
potong menjadi 2 sama besar. Susunlah seperti bentuk berikut.

•

Siswa diminta menyiapkan bahan dan alat
(kertas, jangka, penggaris, dan gunting) yang
digunakan untuk melakukan percobaan. Guru bisa menginstruksikan
kepada siswa untuk membawa alat-alat tersebut ke sekolah di hari
sebelumnya.

•

Sebelum memulai percobaan, Guru dan siswa bersama membaca intruksi
yang ada di buku siswa.

•

Guru memastikan setiap kelompok memahami intruksi dengan baik.
Guru memotivasi siswa untuk melakukan percobaan dengan cermat dan
menghitung hasilnya dengan teliti.

Bab 2: Lingkaran

Guru mencontohkan cara membagi
lingkaran menjadi 8 bagian sama besar.
Dari 8 potongan, ambil satu Kemudian
potong menjadi 2 sama besar. Letakkan
di bagian ujung susunan.

setengah keliling =π r

setengah keliling = π r

πr

πr

K = 2π r

Bentuk apakkah yang kamu lihat?
Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya?

Lingkaran 2
Lipat lingkaran menjadi 16 bagian yang sama besar. Seperti percobaan di atas.
Ambil satu potongan lingkaran dan potong lagi menjadi 2 sama besar.
Susunlah seperti bentuk berikut. Tuliskan ukuran sisinya seperti lingkaran 1.

Bentuk apakah yang kamu lihat?
Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya?

Lingkaran 3
Lipat lingkaran menjadi 32 bagian yang sama besar. Lakukan seperti percobaan
di atas. Ambil satu potongan lingkaran dan potong lagi menjadi 2 sama besar.
Susunlah seperti bentuk berikut. Tulislah ukuran sisinya seperti lingkaran 1.

Bentuk apakah yang kamu lihat?
Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya?
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Setelah melakukan percobaan, siswa menjawab pertanyaan yang
ada di buku siswa.
Hasil yang diharapkan:
Bentuk yang dihasilkan dari potongan lingkaran yang disusun
adalah mendekati persegi panjang.
Perkikiraan luasnya adalah panjang kali lebar
Panjang mendekati πr dan lebar r
Sehingga luasnya A=π x r x r= π x r2
Ada kemungkinan pada percobaan 1, siswa masih kesulitan atau
belum memahami bahwa bentuk yang dihasilkan adalah persegi
panjang. Guru melanjutkan ke percobaan 2.
Lingkaran dibagi menjadi juring yang sangat kecil dan disusun seperti gambar di
atas. Bentuk apakah yang kamu dapatkan?
Bagaimana kamu dapat menemukan luasnya?
Bentuk yang akan dihasilkan akan mendekati persegi panjang.

Sama
dengan
percobaan
1,
Guru
mencontohkan cara membagi lingkaran
menjadi 16 bagian sama besar. Dari 16
potongan, ambil satu Kemudian potong
menjadi 2 sama besar. Letakkan di bagian
ujung susunan.

Tentukan ukuran panjang dan lebarnya.
Panjang

=

Lebar

=

Luas

= panjang x lebar =

Apa yang dapat kamu simpulkan?

Kamu dapat membagi lingkaran menjadi juring
yang sangat kecil. Kemudian disusun membentuk
persegi panjang.

Luas persegi panjang = panjang x lebar
Panjang = π r
Lebar = r
Jadi, luas lingkaran adalah π r x r =π r2
r

πr
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Setelah melakukan percobaan, siswa menjawab pertanyaan yang
ada di buku siswa.
Hasil yang diharapkan:
Bentuk yang dihasilkan dari potongan lingkaran yang disusun
semakin mendekati persegi panjang. Semakin banyak potongan
lingkaran maka susunan bentuknya akan semakin mendekati
persegi pajangan.
Perkiraan luasnya adalah panjang kali lebar
Panjang mendekati πr dan lebar r
Sehingga luasnya A=π x r x r= π x r2
DI percobaan 2, kemungkinan siswa diharapkan sudah bisa
menebak bahwa bentuknya adalah persegi panjang. Sebelum
melakukan percobaan 3, guru bisa bertanya kira-kira bentuk apa
yang dihasilkan?
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•

Siswa melakukan percobaan 3 dengan mandiri. Guru tidak mencontohkan
apapun dalam percobaan 3. Siswa menyimpulkan hasil percobaannya.
Siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku siswa.

•

Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya.

•

Guru memberikan pernguatan bahwa.

•

Guru bisa menjelaskan hal ini dengan menggunakan berbagai media,
infokus atau kertas yang dipotong-potong.

•

Guru menguatkan bagian panjang dan lebar dari persegi panjang, dan
menemukan luas lingkaran.

•

Guru dan siswa mendiskusikan masalah tentang luas lingkaran yang ada
di halaman paling awal.

•

Guru bisa memberikan beberapa soal kepada siswa untuk mengaplikasikan
rumus luas lingkaran.
Misalkan jari-jari lingkaran 7 cm. Hitung luasnya.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada hal
yang masih belum dimengerti.

Pertemuan 2
•

Sebelum
memulai
pembelajaran,
guru
menguatkan kembali tentang luas lingkaran.

Luas kolam dengan diameter 14 meter.
d 14
= = 7 → Jari-jari kolam adalah 7 meter.
2 2

r=

Luas kolam = π r 2= 22 x 7 x 7 = 22 x 7 =154
7

Jadi, luas kolam adalah 154 meter2

Guru juga menguatkan tentang penggunaan
nilai phi.
Ingat ketika jari-jari atau diameternya kelipatan 7,

gunakan nilai phi (π )=
. Jika jari-jari kelipatan 5, 10
7
atau bilangan selain kelipatan 7, gunakan nilai phi (π ) =
3,14
22

Permainan: Menemukan Konsep Luas Lingkaran

•

Siswa dikelompokkkan secara berpasangan.
Siswa membaca instruksi permainan yang ada
di buku siswa. Siswa bisa menggunakan kartu
yang dibuat pada pertemuan sebelumnya.

•

Carilah seorang teman untuk menjadi
pasanganmu.

•

Buatlah 8 kartu bilangan yang berisi diameter
atau jari-jari.

•

Ajaklah temanmu menutup mata.

•

Masing-masing teman mengambil 1 kartu.

•

Hitunglah luas lingkaran.

•

Siswa yang paling cepat menjawab dan hasilnya benar mendapat nilai 1.

•

Lakukan langkah ini berulang-kali sampai seorang siswa mendapat nilai 5.

Misal r = 10 cm, d = 28 cm, r = 7 cm (bilangan
kelipatan 10 atau 7)
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Ingat ketika jari-jari atau diameternya kelipatan 7 gunakan

nilai phi (π )=
. Jika jari-jari kelipatan 5, 10 atau bilangan
7
selain kelipatan 7, gunakan nilai phi (π ) = 3,14
22
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3

•

•

Guru bisa membahas satu soal cerita
tentang luas lingkaran. Guru mencontohkan
mengerjakan soal cerita dengan langkahlangkah yang runtut seperti dibahas di bab
sebelumnya. (jika diperlukan beri contoh
pengerjaan untuk membantu guru)
Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku
tulisnya. Guru bisa memfoto kopi hasil lembar
soal ‘Ayo berlatih”. Setelah siswa selesai
mengerjakan, Guru membahas soal-soalnya
secara klasikal.

3

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Tentukan luas daerah dari lingkaran berikut.
a

b

c

d
20 cm
14 cm

10 cm

7 cm

2. Tentukan luas daerah dari lingkaran berikut!
a

b
20 cm

c
28 cm

d
42 cm

60 cm

3. Tentukan panjang jari-jari dan diameter lingkaran pada setiap soal.
No.
a.

Luas Lingkaran

Jari-Jari Lingkaran

Diameter Lingkaran

9π cm2

...

...

16π cm2

...

...

...

...

...

...

b.
c.

49π cm2

d.

144π cm

2

4. Tentukan panjang jari-jari, diameter dan luas daerah lingkaran pada setiap
soal.
No.

Keliling
Lingkaran

Jari-Jari
Lingkaran

Diameter
Lingkaran

Luas Daerah Lingkaran
(nyatakan dalam )

a.

9π cm

...

...

...

b.

36π cm

...

...

...

c.

50π cm

...

...

...

d.

54π cm

...

...

...

•

Guru memberi kesempatan kepada siswa
untuk memahami contoh pengerjaan guru
dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya bila ada yang belum
dimengerti.

•

Siswa mengerjakan soal secara mandiri, guru bisa memilih soal-soal
yang akan dimasukkan dalam nilai. Pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan penilaian angka.
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Kunci Jawaban Ayo Berlatih 3
1.

Jawaban:

b.

22
× 7 × 7 = 154 cm2
7
L= π r 2 = 3,14 ×10 ×10= 314 cm2

c.

L = π r2 =

a.

d.

L= π r 2 =

22
×14 ×14 = 616 cm2
7
L = π r 2 = 3,14 × 20 × 20 = 1.256 cm2

2. Jawaban:
a.

1
1
r = d = × 20 =10 cm
2
2

L= π r 2 = 3,14 ×10 ×10= 314 cm2
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b.

c.

d.

1
1
r = d = × 28 =14 cm
2
2
22
2
L = πr =
×14 ×14 = 616 cm2
7
1
1
r = d = × 42 =21 cm
2
2
22
L = π r2 =
× 21× 21 = 1.386 cm2
7
1
1
r = d = × 60 =30 cm
2
2
L = π r 2 = 3,14 × 30 × 30= 2.826 cm2

3. Tentukan panjang jari-jari dan diameter lingkaran pada setiap soal.
Jawab:
No.
a.

Luas daerah
lingkaran

9π cm2

Jari-jari lingkaran

Diameter lingkaran

L = π r2

d = 2r
d= 2 × 3
d =6
Jadi, d = 6 cm

9π = π r 2
r2 = 9
r= 9
r =3
Jadi, r = 3 cm

b.

16π cm2

L = π r2
16π = π r 2
r 2 = 16
r = 16
r=4
Jadi, r = 4 cm
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d = 2r
d= 2 × 4
d =8
Jadi, d = 8 cm

c.

49π cm2

d = 2r
d= 2 × 7

L = π r2
49π = π r 2

d = 14
Jadi, d = 14 cm

r 2 = 49
r = 49
r =7
Jadi, r = 7 cm

d,

144π cm2

d = 2r
d = 2 ×12

L = π r2
144π = π r 2

d = 24
Jadi, d = 24 cm

r 2 = 144
r = 144
r = 12
Jadi, r = 12 cm

4. Tentukan panjang jari-jari, diameter dan luas daerah lingkaran pada
setiap soal.
Jawab:
No

a.

Keliling
lingkaran

9π cm

Jari-jari
lingkaran

K = 2π r
9π = 2π r
9π
r=
2π
r = 4, 5

Jadi, r = 4,5
cm

Diameter
lingkaran

d = 2r
d = 2x4, 5
d=9

Jadi, d = 9
cm

Luas daerah
lingkaran
(nyatakan
dalam π )

L = πr 2
L = π x9x9
L = 81π

Jadi L = 81π
cm2
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b.

36π cm

K = 2π r
36π = 2π r
36π
r=
2π
r = 18
Jadi, r = 18
cm

c.

d.

50π cm

54π cm

K = 2π r
50π = 2π r
50π
r=
2π
r = 25
Jadi, r = 25
cm
K = 2π r
54π = 2π r
54π
r=
2π
r = 27
Jadi, r = 27
cm

d = 2r
d = 2 ×18
d = 36

Jadi, d = 36
cm

d = 2r
d = 2 × 25
d = 50

Jadi, d = 50
cm

d = 2r
d = 2 × 27
d = 54

Jadi, d = 54
cm

5. Luas daerah bagian dari martabak rasa keju = luas

1
1
L  = πr 2
2
2
1
1
L  = x 3,14 x102
2
2
1
1
L  = x3,14 x100
2
2
1
L  = 157
2
Jadi, luas bagian martabak rasa keju adalah 157 cm2
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L = π r2
L = π ×18 ×18
L = 324π
Jadi,
L = 324π cm2

L = π r2
L =π × 25 × 25
L = 625π
Jadi,
L = 625π cm2

L = π r2
L =π × 27 × 27
L = 729π
Jadi,
L = 729π cm2

1

2

6. Keliling kue yang ditaburi kacang = keliling lingkaran

K = 2π r
44 =2 ×
44
=

22
×r
7

44
×r
7

r =7
Jadi, r = 7 cm
Luas daerah kue yang akan diolesi krim keju = luas lingkaran

L = π r2
22
×7×7
7
L = 154
L=

Jadi, L = 154 cm2
Jadi, luas daerah dari kue yang akan diolesi krim keju adalah 154 cm2
7.

Keliling roda = 2 x π =2 x 3,14 x 30 = 188,4 cm
Jarak yang ditemuh ketika berputar 100 kali adalah
100 x 188.4 = 18840 cm
= 188.4 meter

8. Luas taman = luas daerah lingkaran
2
= π r = 3,14 × 20 × 20= 1.256 m2

Total biaya yang dibutuhkan

37.680.000
= 1.256 × 30.000 =
Jadi, total biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput adalah
Rp37.680.000,00.
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9. Keliling = 88 m, sehingga

K = 2π r
22
88 =2 × × r
7
44
88
=
×r
7
7
=
r 88 ×
44
r = 2 × 7 = 14
Jari-jari taman tersebut adalah 14 m, maka

L = π r2
22
L=
×14 ×14
7
L = 616
Sehingga luas daerah taman yang ditanami rumput adalah 616 m2.
Biaya yang dibutuhkan = 616 x 30.000 = 18.480.000
Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput adalah
Rp18.480.000,00.
10. Diameter martabak = 20 cm. Jari-jari =

20
= 10 cm
2

=
π x r x r 3,14
=
x 10 x 10 314 cm2
Luas martabak

Martabak keju

1
x 314 cm2 = 104, 67 cm2
3

Jadi luas martabak keju adalah 104,67 cm2.

Penilaian
Nilai angka untuk Ayo Berlatih 3
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KD dan Indikator

KD:
3.5 Menjelaskan taksiran keliling
dan luas lingkaran
Indikator:
•
Mengidentifikasi luas dan
keliling bangun gabungan

ater

5

i

M

Luas dan Keliling
Bangun Gabungan

KD:
4.5 Menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya
untuk menyelesaikan masalah
Indikator:
•
Menyelesaikan masalah yang
terkait dengan luas dan keliling
bangun gabungan
•
Menuliskan konsep lingkaran
dalam bentuk peta pikiran
•
Melaporkan hasil temuan
tentang pembuktian luas
lingkaran
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi luas dan keliling
bangun gabungan dengan benar.
2. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait
dengan luas dan keliling bangun gabungan dengan benar.
3. Setelah Menuliskan konsep lingkaran dalam bentuk peta pikiran
4. Melaporkan hasil temuan tentang pembuktian luas lingkaran

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
1 kali pertemuan, untuk projek dan refleksi

2. Media Pembelajaran: keras, jangka, gunting
3. Penilaian : Ayo berlatih 4

Istilah Penting
Luas Bangun Gabungan,
Keliling Bangun Gabungan
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Bagan Proses Pembelajaran materi 5
“Luas dan keliling Bangun Gabungan”

Eksplorasi 1
“Ayo Mencoba”
Siswa melakukan
percobaan menemukan
konsep luas luas
dan keliling bangun
gabungan.

Menyimpulkan

2

“Ayo Menulis”
Siswa menulis tentang
konsep luas dan keliling
bangun gabungan dalam
bentuk peta pikiran.

1

Aplikasi Konsep

3

“Ayo Berlatih 4”
Siswa mengerjakan
soal-soal ayo berlatih 4.
Siswa menuliskan hasil
pekerjannya pada buku
tulisnya.
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

•

•

Di awal pembelajaran, siswa dibagi dalam
kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4
sampai 5 siswa.
Dalam kelompok, siswa diminta mengerjakan
soal tentang luas dan keliling bangun gabungan
yang ada di buku siswa.

Materi 5

Luas dan Keliling Bangun Gabungan

Perhatikan bentuk gambar berikut!

14 cm
Hitunglah luas dan keliling bangun
tersebut.

Bangun di atas terdiri atas satu buah persegi dan empat buah setengah
lingkaran (dapat di sebut 2 lingkaran).

•

•

Siswa mengerjakan tanpa melihat cara
penyelesaian di buku siswa. Mereka diminta
mengerjakan dengan cara sendiri.
Setiap kelompok diminta mempresentasikan
hasil.

Cara menemukan luasnya adalah sebagai berikut.
Luas Persegi

Luas Lingkaran

Luas Total adalah

Luas lingkaran = π r 2

Luas persegi = s x s

Luas persegi ditambah
2 luas lingkaran

Sisi persegi adalah 14 cm Diameter lingkaran (d)
=14 cm
Luas persegi = 14 x 14
= 196
Jadi, luas persegi 196 cm

2

196 cm2 + 2x(154 cm2) =

Jari-jari (r)= 7 cm

196 cm2 + 308 cm2 =

22
Luas =
x7x7
7

504 cm2

=154

Jadi, luas lingkaran
154 cm 2
Ingatlah bahwa keliling lingkaran adalah panjang sisi terluarnya. Jadi, keliling
bangun tersebut adalah
1

1

1

1

keliling lingkaran + keliling lingkaran + keliling lingkaran+ keliling
2
2
2
2
lingkaran
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•

Guru memberikan penguatan. Siswa diminta
membaca dan mencari informasi tentang cara
mencari luas dan keliling bangun gabungan yang di buku siswa.

•

Guru menguatkan pengetahuan tersebut.

•

Siswa secara berkelompok diminta kembali menyelesaikan soal tentang
luas dan keliling bangun gabungan.

•

Siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya.

•

Guru menguatkan beda tipe bangun gabungan 1 dan bangun gabungan 2.
Guru menjelaskan konsep mencari keliling dan luas ke dua tipe bangun.

Bagaimana cara
menemukan luas
bangun gabungan?

99

Contoh soal dan
penyelesaian luas
bangun gabungan

Lingkaran

•

Siswa menulis pengetahuannya tentang cara
menemukan luas dan keliling bangun gabungan
di buku catatan masing-masing.

4
1. Tentukan luas daerah bangun yang berwarna pada lingkaran berikut!
a

•

Contoh soal dan
penyelesaian keliling
bangun gabungan

Bagaimana cara
menemukan keliling
bangun gabungan?

Siswa menulis dalam bentuk peta pikiran.

b
7 cm
7 cm
7 cm
10 cm

c

d

7 cm

10 cm
21 cm

4 cm

Bab 2: Lingkaran
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4

•

Guru bisa membahas satu soal cerita
tentang luas lingkaran. Guru mencontohkan
mengerjakan soal cerita dengan langkahlangkah yang runtut seperti dibahas di bab
sebelumnya.

2. Tentukan keliling bangun datar di bawah ini!
b

a

10 cm
14 cm

10 cm

c

d

18 cm

•

•

Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku
tulisnya. Guru bisa memfoto kopi hasil lembar
soal ‘Ayo berlatih”. Setelah siswa selesai
mengerjakan, Guru membahas soal-soalnya
secara klasikal.
Siswa mengerjakan soal secara mandiri, guru
bisa memilih soal-soal yang akan dimasukkan
dalam nilai. Pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan penilaian angka.

7 cm

7 cm

7 cm

32 cm

3. Tentukan luas daerah bangun datar yang berwarna berikut!
a

c

28 cm

28 cm

b

10 cm

42 cm

d

21 cm

7 cm

4. Sebuah lingkaran berada di dalam persegi. Lingkaran tersebut menutupi
sebagian besar daerah persegi. Diameter lingkaran sama dengan sisi persegi,
yaitu 20 cm. Hitunglah luas dan keliling daerah persegi yang tidak ditutupi
lingkaran.
5. Halaman rumah Pak Budi berbentuk persegi panjang. Panjangnya 3 meter
dan lebarnya 2 meter.
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Kunci Jawaban Ayo Berlatih 4
1.

Jawab:
a.

Luas daerah lingkaran kecil

L =πr
22
L=
×7×7
7
L = 154 cm2
2

Luas daerah lingkaran besar
r = 7 + 7 = 14 cm

L = π r2
22
L=
×14 ×14
7
L = 616 cm2

Luas daerah yang berwarna
= Luas daerah lingkaran besar - luas daerah lingkaran kecil
= 616 - 154
= 462 cm2
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b.

Luas daerah lingkaran kecil

L =πr
22
×7×7
L=
7
L = 154 cm2
2

Luas daerah lingkaran besar
r = 10 cm

L = π r2
L= 3,14 ×10 ×10
L = 314 cm2

Luas daerah yang berwarna
= Luas daerah lingkaran besar - luas daerah lingkaran kecil
= 314 - 154
= 160 cm2
c.

Luas daerah lingkaran kecil

L =πr
L= 3,14 ×10 ×10
2

L = 314 cm2

Luas daerah lingkaran besar
r = 10 + 4 = 14 cm

L = π r2
22
L=
×14 ×14
7
L = 616 cm2

Luas daerah yang berwarna
= Luas daerah lingkaran besar - luas daerah lingkaran kecil
= 616 - 314
= 302 cm2
d. Luas daerah lingkaran kecil
r = 21 - 7 = 14 cm

L = πr 2
22
x 14 x 14
L=
7
L = 616 cm2

Luas daerah lingkaran besar
r = 14 +7 = 21 cm

L = π r2
22
× 21× 21
L=
7
L = 1.386 cm2

Luas daerah yang berwarna
= Luas daerah lingkaran besar - luas daerah lingkaran kecil
= 1.386 - 616
= 770 cm2
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2. Jawab:
a.

K = 14 + 10 + 14 + K

1
2 lingkaran

d = 10
1
1
1 1
1
1
lingkaran
;r
K 
= K
× 2 ×π= × r × 2 × π × r =
x=
10 5 cm
=
d
2
2
2
2
2
2

1
× 2 × 3,14 ×x 35
2
=
cm
9, 42cm
= 15,7
=

K = 14 + 10 + 14 + K

1
lingkaran
2

=
K 38 + 15, 7
K = 53, 7 cm
Jadi, K = 53,7 cm
b.

K = 10 + 10 +10 + K

1

4

11
1
KK 
= × 2 × π × r ; r = 10 cm
44
4
1
11
= × 2 × 3,14 ×x810
KK 
4
44
11
=
= 12,56
cm
KK 
15,7 cm
44
K = 10 + 10 +10 + K

1

4

= 10 + 10 + 10 + 15,7 cm
Jadi, K= 45,7 cm
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c.

11
K = 18 + 32 + 18 + 14 + K
+
+(32
− 14)
K 
(32-14)
22

1
82 + K +18
==
68
2
1
11
K = × 2 × π × r
22
2

1
22
× 2 × ×14
2
7
= 44 cm
K = 68 + 44 + 18
= 130 cm
Jadi, K = 130 cm
=

d.

K = 7+K

1
1
 kecil + 7 + K  besar
2
2

1
1 22
x
x 7 11cm
K=
 kecil =
2
2 7

1
11
besar = × π × d
K K besar
2
22
1 22
= × × 21 = 33 cm
2 7

K = 7 + 11 + 7 + 33 = 58 cm
Jadi, K = 58 cm
3. Jawab:
a.

Luas daerah yang berwarna = luas daerah persegi - luas
daerah lingkaran
Luas daerah persegi = 28 × 28 = 784 cm2

1
1
; r = d = × 28 =14 cm
2
2
22
=
×14 ×14 = 616 cm2
7

2
Luas daerah lingkaran = π r

Luas daerah yang berwarna = 784 - 616 = 168 cm2
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b.

1
Luas daerah yang berwarna = luas daerah  besar - 2x luas
2
1
daerah  kecil
2
1
1
Luas daerah  besar = π r 2
2
2

1 22
= × × 21× 21
2 7
= 693 cm2
2x luas daerah

1 2
1
1
1
 kecil = 2 × π r ; r = d = × 21 =10,5 cm
2
2
2
2
2
=πr
22
= ×10,5 ×10,5 = 346,5 cm2
7

Luas daerah yang berwarna = 693 - 346,5 = 346,5 cm2
c.

1
Luas daaerah yang berwarna = luas daerah  besar - luas
2
1
1
daerah  kecil yang tidak berwarna + luas daerah  kecil yang
2
2
berwarna
Atau
Luas daerah yang berwarna = luas daerah 1  besar
2
= Luas daerah 1 
2

1
= π r2
2
1
= × 3,14 ×10 ×10
2

= 157 cm2
d. Luas daerah yang berwarna = luas daerah besar + 2x luas daerah
1
 kecil
2
1
1
Luas daerah  besar = π r 2 ; r = 7 × 2 = 14 cm
2
2

1 22
= × ×14 ×14
2 7
= 308 cm2
Bab 2: Lingkaran
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1
 kecil = 2 × 1 π r 2
2
2
2
=πr
22
=
×7×7
7
= 154 cm2
Luas daerah yang berwarna = 308 +154 = 462 cm2
2x luas daerah

4. Luas daerah persegi = s x s = 20 x 20 = 400 cm2
Diameter lingkaran adalah 20 cm sehingga jari-jari lingkaran adalah

20
= 10 cm
2

Maka, Luas daerah lingkaran = πr 2 = 3,14 x 10 x 10 = 314 cm2
Jadi, luas daerah persegi yang tidak tertutupi lingkaran adalah
400 - 314 = 86 cm2.
Keliling persegi adalah 4 x s = 4 x 20 = 80 cm.
5. Luas daerah halaman yang berbentuk persegi panjang
= p × l = 3 × 2 = 6 m2
Maka, Luas daerah ban berbentuk lingkaran = πr 2 = 3,14 x 20 x 20 =
1.256 cm2 = 0,1256 m2.
Ada 2 ban = 2 x 0,1256 = 0,2512 m2
Jadi, luas daerah halaman yang masih bisa ditanami tanaman lainnya
adalah 6 - 0,2512 = 5,7488 m2.
22
2
5 ×7=
5= 154
78,5cm2
6. Luas satu lingkaran= π r= 3,14x×7x
7
Luas satu bunga = 5 x 154 cm2 = 770 cm2

Luas kertas = 30 x 40 = 1200 cm2
Sisa kertas = 1200 - 770 = 430 cm2
Jadi, sisa kertas 430 cm2.
7.

22
×7 =
44 m.
7
44
Banyak hiasan pot tanaman yang dibutuhkan adalah
= 44 × 2 = 88
1
buah
2
Keliling kolam ikan = keliling lingkaran = 2 ×
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Biaya yang dikeluarkan =
88 ×15.000 =
1.320.000, 00
Jadi, banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli seluruh pot tanaman
adalah Rp1.320.000,00

Penilaian
Nilai angka untuk Ayo Berlatih

Pak Budi meletakkan 2 ban bekas di tengah-tengah halamannya. Ban bekas
tersebut mempunyai jari-jari 20 cm.
Pak Budi ingin menanami rumput pada sisa halaman yang tidak tertutup ban
bekas.
Hitunglah luas halaman yang masih dapat ditanami
rumput.
6. Siti akan membuat bunga dari kertas bekas. Bunganya
berbentuk lingkaran. Satu bunga membutuhkan 5
lingkaran dengan jari-jari 7 cm.

•

Setelah siswa selesai belajar materi bab 2. Guru
dan siswa akan mendiskusikan pertanyaanpertanyaan pada bagian “Aku Bisa Matematika”.

Siti mempunyai kertas dengan panjang 40 cm dan
lebar 30 cm. Jika Siti ingin membuat satu bunga,
hitunglah luas kertas yang masih tersisa.
7. Pak Budi membangun kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari
10 m. Di sekeliling kolam ikan akan diberi hiasan pot tanaman. Jarak antarpot
adalah

1
m. Harga satu pot tanaman adalah Rp15.000,00.
2

Berapa rupiah biaya yang Pak Budi keluarkan untuk membeli seluruh pot
tanaman?

Setelah selesai belajar satu materi, apakah kemampuanmu dalam belajar
Matematika terus meningkat? Jawablah pertanyaan berikut. Sebelum
menjawabnya, kamu perlu merenungkan proses belajarmu.

•

Guru membahas satu-persatu pertanyaan,
menjelaskan maksudnya dan meminta siswa
untuk menjawab.

•

Guru memotivasi bahwa semua siswa bahwa
mereka bisa metamatika.

•

Siswa mengisi menulis aku bisa matematika di
buku tulis masing-masing.

•

Siswa juga bisa menuliskan di kertas polos dan hasilnya di pajang di
dinding kelas.

•

Lembar ini bertujuan untuk merefleksi kemampuan dan keterampilan
belajar siswa. Selain itu juga memotivasi siswa untuk meyakini bahwa
mereka bisa matematika.

Strategi baru apa yang kamu
pelajari? Jelaskan!

Jelaskan konsep baru yang kamu
pelajari!
Lengkapi dengan contoh.

Lingkaran

Jelaskan kesalahan apa yang kamu
lakukan pada materi ini?
Apa yang kamu pelajari dari
kesalahan itu?

Catatan apa yang sudah kamu buat?
Apakah catatan itu membantumu
untuk semakin memahami konsep?
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Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Pernyataan berikut Benar atau Salah.
Jelaskan alasanmu!
1

Panjang diameter lingkaran M adalah
kali panjang diameter lingkaran N.
4
Hal ini berarti
luas lingkaran M =

1
x luas lingkaran N.
4

2. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut!

•
•

•

Asah Kemampuanmu tidak harus dikerjakan
oleh semua siswa.

d = 28 cm

Lembar ini bisa dikerjakan oleh siswa-siswa
yang sudah memahami materi dengan baik
sebagai pengayaan.
Guru memeriksa dan memberikan apresiasi
atas pekerjaan siswa.

3. Sebuah toko kue bolu menawarkan daganganya berukuran sedang dengan
diameter 10 cm seharga Rp150.000,00. Toko tersebut juga menawarkan kue
bolu dengan ukuran lebih besar, yakni berdiameter 4 cm lebih panjang dari kue
bolu ukuran sedang. Harganya Rp210.000,00.
Kue bolu mana yang lebih menguntungkan untuk kamu beli?
4. Sebuah kawat dijual dengan dililitkan pada wadah bundar berdiameter 25 cm.
Kawat dililitkan sebanyak 20 kali pada satu wadah.
Berapa banyak wadah dibutuhkan, jika kamu memiliki 60 m kawat?

Kamu sudah bereksplorasi untuk menemukan luas lingkaran dengan pendekatan
persegi panjang.
Ternyata banyak cara yang dapat dilakukan untuk menemukan luas lingkaran.
Bentuk berikut juga dapat digunakan untuk menemukan luas lingkaran.
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Kunci Jawaban Asah kemampuanmu
1. Bubuhkan tanda ceklis pada kotak jika pernyataan berikut
benar dan tanda silang jika pernyataan berikut salah. Jelaskan
jawabanmu.
Jawab:

1

Panjang diameter lingkaran M adalah
kali panjang diameter
4
lingkaran N
Luas daerah lingkaran M =

1
× luas daerah lingkaran N
4

Penyataan tersebut adalah salah.
Penjelasan:

Misalkan panjang diameter lingkaran N adalah 56 cm

1
4

Berarti, panjang diameter lingkaran M = × 56 =14 cm

Luas daerah lingkaran M

Luas daerah lingkaran N

L =πr

L = π r2

2

1
1
r = d = ×14 =7 cm
2
2
L=

22
×7×7
7

L = 154 cm2

1
1
r = d = × 56 =28 cm
2
2
L=

22
× 28 × 28
7

L = 2.464 cm2

1

× luas daerah
Berdasarkan pernyataan, luas daerah lingkaran M =
4
lingkaran N
1
4

× 2.464 =
616 cm2, hasil ini tidak
Ini berarti, luas daerah lingkaran M =
sesuai dengan perhitungan yang menunjukkan luas daerah lingkaran M
= 154 cm2.
Jadi, pernyataan tersebut salah.

2. Tentukan luas daerah yang diarsir ada gambar berikut.
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d = 28 cm

Jawab:
Perhatikan gambar berikut.

Tariklah garis dari setiap titik temu antar lingkaran, akan terbentuk
bangun datar persegi dengan panjang sisi diameter lingkaran kecil.

Dari gambar di atas, dapat ditentukan
Luas daerah yang diarsir

1

= luas daerah besar - luas daerah persegi - luas daerah 4 (
yang
2
sama).
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Luas daerah lingkaran besar

L =πr

2

1
1
r = d = × 28 =14 cm
2
2
L=

22
×14 ×14
7

L = 616 cm2

1
kecil
2
1
d = 14 cm ⇒ r = ×14 = 7 cm
2
1 2
L = πr
2

Luas daerah lingkaran

L=

1 22
× ×7×7
2 7

L = 77 cm2

Luas daerah persegi
s = d lingkaran kecil

=

1
d lingkaran besar
2

1
s = × 28 =14 cm
2
2
2
L
= s=
14=
196 cm2

1

Luas daerah 4 (
lingkaran
2
kecil)
L =4 × 77 =308 cm
Luas daerah yang diarsir

= 616 − 196 − 308

= 112 cm2
Jadi, luas daerah yang diarsir
dari gambar tersebut adalah 112
cm2.

3. Sebuah toko kue bolu menawarkan kue bolu berukuran sedang
dengan diameter 10 cm dengan harga Rp150.000,00. Toko tersebut
juga menawarkan kue bolu yang sama namun dengan ukuran yang
lebih besar yakni memiliki diameter 14 cm lebih panjang dari kue
bolu ukuran sedang dengan harga promo yaitu Rp210.000,00.
Kue bolu mana yang lebih menguntungkan untuk kamu beli?
Jawab:
Untuk menjawab pertanyaan, perlu dihitung terlebih dahulu luas daerah
dari masing-masing kue.
Luas daerah kue dengan diameter 10 cm

L = π r2
1
1
L
= 3,14 × 5 × 5 ; r = 2 d = 2 ×10 =5 cm
L = 78,5 cm2
Luas daerah kue dengan diameter 4 cm lebih panjang
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d = 10 + 4 = 14 cm

1
1
r = d = ×14 =7 cm
2
2
L = π r2
22
×7×7
L=
7
L = 154 cm2
Kue 1 memiliki luas daerah 78,5 cm2 dan harga Rp150.000,2
=
Harga kue per-cm

150.000
= Rp1.911, −
78,5
2

Kue 2 memiliki luas daerah 154 cm dan harga Rp210.000,2
=
Harga kue per-cm

210.000
= Rp1.364, −
154

4. Sebuah kawat dijual dengan dililitkan pada wadah melingkar
dengan diameter 25 cm. Kawat dililitkan sebanyak 20 kali pada satu
wadah.
Berapa banyak wadah yang kamu butuhkan, jika kamu memiliki 60m
kawat?
Keliling wadah tempat kawat dililitkan berbentuk lingkaran dengan
diameter 25 cm.
Keliling lingkaran

K =πd
=
K 3,14 × 25
K = 78,5 cm
Kawat dililitkan 20 kali dalam satu wadah, berarti dalam satu wadah
dapat melilitkan/menampung 78,5 x 20 = 1.570 m kawat atau m kawat.

60

Wadah yang dibutuhkan untuk 60 m kawat = = 3,82 ≈ 4 buah
15, 7
wadah
Jadi, wadah yang dibutuhkan jika kamu memiliki 60 m kawat adalah 4
buah wadah.
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•

Siswa mengerjakan projek secara mandiri. Awalnya guru menjelaskan
kriteria yang diharapkan.

•

Siswa mencari informasi dari berbagai sumber.

•

Siswa membuat media dari lingkaran yang digunting-gunting. Siswa bisa
menggunakan kertas bekas.

•

Siswa menulis hasil pembuktiannya menemukan luas lingkaran dengan
runtut di kertas polos.

Rubrik Projek
Membuktikan Luas Lingkaran
Kriteria

Baik sekali

Baik

Representasi

Semua gambar
dan simbol lain
mendukung
konsep yang
disajikan

Sebagian besar
gambar dan
simbol lain
mendukung
konsep yang
disajikan

Sebagian
gambar dan
simbol lain
mendukung
konsep yang
disajikan

Sebagian kecil
gambar dan
simbol lain
mendukung
konsep yang
disajikan

Komunikasi

Menjelaskan
dengan runtut
dan sistematis

Menjelaskan
dengan runtut
dan sistematis,
sedikit hal yang
masih perlu
diperbaiki.

Menjelaskan
dengan cukup
runtut dan
sistematis

Menjelaskan
dengan kurang
runtut dan
sistematis

Pembuktian

Membuktikan
konsep luas
lingkaran
dengan benar

Membuktikan
konsep luas
lingkaran
dengan benar
namun ada
bebepa hal
yang perlu
diperbaiki

Membuktikan
konsep luas
lingkaran
dengan
sebagaian
materi perlu
diperbaiki

Belum mampu
menunjukkan
luas lingkaran
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Cukup

Kurang

Ketelitian

•

Mengerjakan
percobaan
dan semuan
menuliskan
hasil dengan
teliti

Mengerjakan
percobaan
dan semuan
menuliskan
hasil dengan
teliti. Ada
sedikit
kesalahan

Mengerjakan
percobaan
dan semuan
menuliskan
hasil dengan
cukup teliti

Setelah berakhir satu materi, siswa dan guru
melakukan refleksi bersama-sama.

•

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan
dalam lembar refleksi.

•

Siswa menjawab secara bergantian.

•

Lembar refleksi ini bertujuan untuk merefleksi
sikap belajar siswa dan mengembangkan nilainilai positif.

•

Guru terus memotivasi siswa untuk menjadi
pembelajar yang baik.

Mengerjakan
percobaan
dan semuan
menuliskan
hasil dengan
kurang teliti

Pilihlah satu bentuk. Lakukan percobaan untuk menemukan luas lingkaran.
Carilah bentuk lain dan tunjukkan luas lingkarannya!

Tunjukkan rumus luas lingkaran hasil percobaanmu.
Tulislah hasilnya.

Kamu sudah belajar tentang lingkaran.
Sekarang kamu akan melakukan refleksi terkait materi ini.
Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan di bukumu!
1. Hal terpenting apa yang kamu pelajari? Jelaskan
alasanmu!
2. Kapan kamu merasa paling antusias? Jelaskan!
3. Kapan kamu merasa paling tidak antusias?
Jelaskan1
4. Apakah hasil belajarmu berbeda saat kamu
antusias dan tidak antusias? Perbedaan apa yang
kamu rasakan?
5. Jika pembelajaran ini kita ulang lagi dari awal, bagian
yang ingin kamu perbaiki?

mana

•

Setelah selesai, siswa menuliskan refleksi
dengan panduan pertanyan di buku siswa di
buku tulis masing-masing.

•

Setiap siswa secara berpasangan menyampaikan hasil refleksi mereka
selama belajar materi bilangan bulat.

Bab 2: Lingkaran
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Kompetensi Dasar
Bab 3 Bangun Ruang

3.6 Membandingkan prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola
4.6 Mengidentifikasi prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola

Bab 3
Bangun
Ruang

3.7 Menjelaskan bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta
luas permukaan dan volumenya
4.7 Mengidentifikasi bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta
luas permukaan dan volumenya.
untuk menyelesaikan masalah
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Peta Konsep
Bab 3

Bangun Ruang

dipelajari melalui

Karakteristik
Bangun Ruang

Volume Bangun
Ruang

Luas Permukaan

Untuk

Menyelesaikan
masalah sehari-hari

Materi Prasyarat
1. Bangun datar
2. Operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal

Bab 3: Bangun Ruang
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KD dan Indikator
KD:

KD:

3.6 Membandingkan prisma, tabung, limas,
kerucut, dan bola

4.6 Mengidentifikasi prisma, tabung, limas,
kerucut, dan bola

Indikator:

Indikator:

•

Memberikan contoh benda-benda di sekitar
yang menyerupai bangun ruang (prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola)

•

Mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang dalam
bentuk diagram venn

•

Membedakan bangun ruang berdasarkan
sisinya

•

Mengidentifikasi sisi dari prisma tabung,
limas, kerucut, dan bola

•

Membedakan rusuk dan titik sudut pada
bangun ruang.

•

Mengidentifikasi rusuk dan titik sudut dari
prisma tabung, limas, kerucut, dan bola

•

Membedakan limas dan prisma dalam bentuk
diagran venn

•

Mengelompokkan bangun ruang ke dalam
prisma dan limas

•

Menemukan jaring-jaring bangun ruang

•

Membuat contoh pola jaring-jaring yang
berbeda dari prisma tabung, limas, kerucut,
dan bola

KD:

KD:

3.7 Menjelaskan bangun ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa bangun ruang, serta
luas permukaan dan volumenya.

4.7 Mengidentifikasi bangun ruang yang
merupakan gabungan dari beberapa bangun
ruang, serta luas permukaan dan volumenya.

Indikator:

Indikator:

•

Menjelaskan konsep volume

•

Membuktikan rumus volume dari dari prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola

•

Menjelaskan konsep volume bangun gabungan

•

Menemukan volume gabungan dengan
mengidentifikasi bangun-bangun
penyusunnya

•

Menjelaskan konsep luas permukaan bangun
ruang

•

Membuktikan luas permukaan dari dari
prisma, tabung dan limas
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Pengorganisasian Pembelajaran Bab 3
“Bangun Ruang”
“Diagram KWL”

Tahukah Kamu

Siswa menuliskan
hal-hal yang sudah
diketahui dan ingin
diketahui tentang bangun
ruang dalam bentuk
diagram KWL (Know, Want
to Know, Learned). Di
akhir pembelajaran, siswa
menuliskan hal-hal yang
sudah dipelajari.

Teks ini berisi
fenomena alam terkait
Bangun Ruang Siswa
akan membaca teks
“Tahukah Kamu” dan
mendiskusikannya.Guru
menguatkan tentang
kebesaran kuasa Tuhan
dan manfaat bangun
ruang dalam kehidupan
sehari-hari.
1

Materi 2

2

Materi 1

4

“Sisi Bangun ruang”

“Ciri-ciri Bangun Ruang”

Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan konsep
sisi pada bangun ruang.
Siswa mengidentifikasi
banyak dan bentuk sisi
pada bangun ruang lainnya.

Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan konsep
rusuk dan titik sudut pada
bangun ruang. Siswa
mengidentifikasi banyak
rusuk dan titik sudut pada
bangun ruang lainnya.

Siswa mengamati contohcontoh bangun ruang dalam
kehidupan sehari-hari.Siswa
diminta menemukan contohcontoh yang ada di sekitarnya.
Siswa mengelompokkan
berdasarkan kesamaan
bentuknya.

Materi 4

Materi 3
“Rusuk dan Titik Sudut”

3

5

6

“Limas dan Prisma”
Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan konsep
limas dan prisma. Siswa
mengidentifikasi bangun
ruang yang termasuk dalam
prisma atau limas.

Bab 3: Bangun Ruang
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Materi 6
Materi 5

8

“Volume”
Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan konsep
volume. Siswa menemukan
rumus volume setiap bangun
ruang. Siswa menyelesaikan
masalah terkait volume.

“Jaring-jaring”
Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan konsep
jaring-jaring. Siswa
mengidentifikasi pola
jaring-jaring bangun
7
ruang

Materi 8
“Luas Permukaan”

Materi 7
10

9

“Volume Bangun Gabungan”

Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan konsep
luas permukaan. Siswa
menyelesaikan masalah
terkait luas permukaan.

Siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan strategi
menghitung volume
bangun gabungan. Siswa
menyelesaikan masalah
terkait volume gabungan.

Asah Kemampuanmu
Siswa mengasah
kemampuan berpikir kritis
untuk menyelesaikan
11
masalah.

Ayo Renungkan

Projek
Siswa membuat
tempat pensil. Guru
menyampaikan
kriteria yang
diharapkan.

13

Siswa menuliskan
refleksinya selama belajar
bangun ruang. Refleksi
dari sisi akademis dan
sikap
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12

Tahukah Kamu

Diskusi Fenomena Alam
• Siswa membaca tentang Sarang Lebah,
Ciptaan Tuhan yang Sempurna. Siswa diminta
menemukan fakta-fakta yang ditemukan dari
teks yang dibaca.
•

•

Guru memberikan pertanyaan :

Tahukah Kamu

(Sumber: Pixabay)

--

Apa bentuk sarang lebah?

--

Apa kelebihan dari bentuk tersebut?

Berdasarkan fakta tersebut, guru menguatkan
tentang kekuasaan Tuhan, yang menciptakan
sarang lebah dengan penampang prisma
segi enam. Di mana bentuk ini mempunyai
kelebihan jika dibandingkan dengan bentuk
lainnya.

Sarang Lebah
, Ciptaan Tuhan
yang
Sempurna
Sarang lebah
tersusun dari
ruangan
heksagonal (prism
a segienam).
Sarang
ini terbuat dari
lilin dan digun
akan untuk
menyimpan madu
. Para ahli mene
liti bahwa
sarang berbentuk
prisma segien
am
adalah bentuk
yang terbaik.
Susunan Prism
a Segienam memb
uat
sarang lebah lebih
kokoh. Volumenya
juga maksimal
sehingga lebah
dapat menyimpan
madu dalam
jumlah banyak.
Untuk membuat
sarang, susun
an prisma segien
am
membutuhkan
bahan baku lilin
paling sedikit.
(Sumber: -fakta
ilmiah-mengapa-s
arang-lebah).

an Budaya Dunia
Borobudur, Waris
h.
lang, Jawa Tenga
terletak di Mage
.
Candi Borobudur
a terbesar di dunia
h Candi Buddh
ai
Candi ini adala
Borobudur sebag
tapkan candi
UNESCO mene
.
a dunia
warisan buday
tersusun dari
Candi Borobudur
membentuk limas
batu-batu yang
an batu-batu
berundak. Susun
an semen,
tidak menggunak
n sekarang. Ahli
seperti bangu
candi ini
yang membangun
bangun ruang
menggunakan
atu.
pengikat antarb
sebagai kunci

ng banyak ahli
Di masa sekara
candi Borobudur.
yang meneliti
yang belum
k pertanyaan
Namun, banya
membangun candi?
Bagaimana cara
dapat dijawab.
batu-batu itu?
Dari mana asal
h
al hingga ke seluru
sangat terken
Candi Borobudur
nnya. (Sumber:
tarika
untuk meles
dunia. Tugas kita
wikipedia)

(Sumber:

Pixabay)
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•

Siswa membaca tentang Borobudur, Warisan Budaya Dunia. Siswa diminta
menemukan fakta-fakta yang ditemukan dari teks yang dibaca.

•

Guru memberikan pertanyaan :
--

Mengapa Borobudur disebut sebagai warisan budaya dunia?

--

Fakta apa saja yang belum terungkap dari candi Borobudur?

•

Berdasarkan fakta tersebut, guru menguatan tentang pentingnya menjaga
kelestarian budaya Indonesia.

•

Guru menyampaikan bahwa fenomena-fenomena tersebut adalah bukti
kekuasaan Tuhan. Fenomena tesebut juga menunjukkan pemanfaatan
bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari.

•

Diharapkan dengan diskusi “Tahukah Kamu” dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap kebesaran Tuhan.

Bab 3: Bangun Ruang
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Diagram KWL

•

Sebelum memulai pembelajaran, siswa akan mengisi diagram KWL
tentang bangun ruang. Diagram KWL berisi tentang :
a. K (Know) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang sudah
mereka ketahui tentang bangun ruang.
b. W (Want to Know) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang
ingin mereka ketahui tentang bangun ruang.
c.

L (Learned) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang sudah
mereka pelajari tentang bangun ruang.
Tabel KWL
Bilangan Bulat

Apa yang kamu
ketahui tentang
bangun ruang?
Tulislah.

Apa yang ingin kamu
ketahui tentang
bangun ruang?
Tulislah.

Apa yang sudah
kamu pelajari tentang
bangun ruang?
Ditulis setelah siswa
selesai belajar materi
ini.

•

Diharapkan dengan mengisi diagram KWL ini dapat mengasah rasa ingin
tahu siswa.
Tulisan yang diharapkan adalah:
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K (Know)
Apa yang kamu ketahui
tentang bangun ruang?

W (want to Know)
Apa yang ingin kamu
ketahui tentang
bangun ruang?

•

Bentuknya adalah
kubus, prisma,
balok, dan lain-lain

•

•

Digunakan dalam
•
kehidupan seharihari misalkan untuk
kotak pensil.

Bagaimana
menemukan
volumenya?
Bagaimana
menemukan luas
permukaannya?

L (Learned)
Apa yang sudah kamu
pelajari tentang bangun
ruang?
Kolom ini diisi setelah
siswa selesai belajar
materi bangun ruang.
Misal:
Volume:
Volume dari kubus
adalah s x s x s

•

Guru bisa mendiskusikan hal-hal yang sudah siswa ketahui dan ingin di
ketahui. Guru menuliskan di kertas dengan ukuran besar hasil diskusi
tersebut.

•

Guru menyampaikan, bahwa kita akan membuktikan apakah hal-hal yang
sudah siswa ketahui itu adalah konsep yang benar.

•

Guru juga menyampaikan bahwa, apakah hal-hal yang ingin diketahui
bisa terjawab dalam meteri ini.

Bab 3: Bangun Ruang
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KD dan Indikator

KD:
3.6 Membandingkan prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola Menjelaskan titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring.
Indikator:
•
Memberikan contoh bentuk
di sekitar yang menyerupai
bangun ruang (prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola)

ater

1

i

M

Ciri-ciri Bangun Ruang

KD:
4.6 Mengidentifikasi prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola
Indikator:
•
Mengidentifikasi ciri-ciri
bangun ruang dalam bentuk
diagram venn
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi, siswa mampu memberikan contoh bentuk di sekitar
yang menyerupai bangun ruang (prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola)
dengan benar.
2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang
dalam bentuk diagram venn dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran: Berbagai bangun ruang yang ada di sekitar.
3. Penilaian : Tabel bangun ruang, Diagram venn

Istilah Penting
Bangun Ruang (3D)
Bangun Datar (2D)

Bab 3: Bangun Ruang
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Bagan Proses Pembelajaran materi 1
“Ciri-ciri Bangun Ruang”

Klasifikasi
“Ayo Temukan”
Siswa mengamati
berbagai bentuk
bangun ruang. Siswa
mengelompokkan
bangun ruang
berdasarkan bentuk yang
sama.
1

Investigasi
“Ayo Temukan”

Siswa menemukan contohcontoh bangun ruang dalam
kehidupan sehari-hari.
Siswa mengelompokkan
berdasarkan namanya.

Analisis
“Ayo Berdiskusi”
Siswa mengidentifikasi
persamaan dan
perbedaaan 2D dan 3D
3
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2

Rincian Kegiatan
Pertemuan 1
•

•
•

•

Setelah mendiskusikan materi tahukah
kamu dan menulis KWL, siswa akan memulai
materi dengan mengamati bentuk-bentuk
bangun ruang yang ada di sekitar. Guru bisa
membawa bentuk-bentuk lain ke dalam
kelas.
Siswa dibagi dalam kelompok. Satu kelompok
bisa terdiri dari 4 siswa.
Siswa diminta mengelompokkan bentukbentuk tersebut berdasarkan kesamaan
bentuk.
Siswa juga diminta
bangun ruang.

memberikan

nama

3

Bangun Ruang

Hari ini Udin membantu pamannya berjualan. Paman Udin pemilik toko barang
pecah belah. Paman Udin sedang melayani pembeli yang membeli 10 buah cangkir.
Udin ingin memasukkan 10 cangkir tersebut ke dalam kardus. Udin mencari kardus
yang dapat digunakan.

10 cm
10 cm
10 cm

20 cm

B

30 cm

A
10 cm

50 cm

30 cm

30 cm

Kardus manakah yang dapat Udin gunakan?

Bagaimana kamu mengetahuinya?

Untuk menjawab hal itu, kamu akan belajar tentang
•

ciri-ciri prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola;

•

volume dan luas permukaan bangun ruang;

•

volume bangun gabungan.

Bab 3: Bangun Ruang
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Hasil yang diharapkan:
Siswa mengelompokkan sesuai kesamaan bentuk dan memberi nama.
Dadu, garam, kotak, dan jam berbentuk kubus
Kaleng susu, celengan, batang jayu, batu baterai berbentk tabung
Bola basket, lampu sorot, bola dunia berbentuk bola
Batu bata dan kardus berbentuk balok
Wadah es krim, pembatas jalan, topi ulang tahun berbentuk kerucut.
Dimungkinkan ada tambahan bangun lain yang ada di sekitar.
•

Untuk memperkaya siswa, guru bisa membawa berbagai bentuk yang ada
di sekolah.

•

Siswa menemukan bentuk-bentuk yang lainnya dan menempelkan
hasilnya pada contoh tabel yang ada di buku siswa. Pekerjaan ini dinilai
dengan penilaian 3.1.

•

Siswa bisa menemukan bentuk-bentuk tersebut dari berbagai sumber
misalkan internet, majalah, atau koran dan menempelkannya di buku.

•

Atau jika hal tersebut sulit siswa bisa menuliskan namanya saja. Misalkan
kubus contonya kotak kapur.

•

Siswa menukar hasil pekerjaannya dengan temannya. Siswa saling
melakukan koreksi.

Bab 3: Bangun Ruang

181

•

Siswa bekerja dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa.

•

Guru memberikan 2 benda (satu bangn ruang (3D) dan satu bangun datar
(2D)) ke setiap kelompok.

•

Guru meminta siswa mengamati bangun
datar dan bangun ruang, kemudian
menanyakan apa perbedaan dari kedua
bentuk tersebut. Siswa diberi kesempatan
menjawab secara bergantian.

Materi 1

Ciri-Ciri Bangun Ruang

Bentuk berikut ini sering kamu temui.

kaleng susu
batu bata

bola basket

celengan

Saat melakukan pengamatan, guru
bisa membimbing dengan beberapa
pertanyaan:
1. Apakah ke dua bangun mempunyai
ukuran panjang, lebar, dan tinggi?
2. Apakah ke dua bangun bisa dilihat
dari beberapa sisi?

wadah es krim
garam

•

•

Siswa mencari informasi tentang 3D dan 2D
dari teks yang ada di buku siswa.
Siswa menuliskan persamaan dan perbedaan
2 D dan 3D dalam bentuk diagram venn.
Siswa menuliskan dalam kertas dengan
ukuran yang cukup besar.

kotak

pembatas jalan

batang kayu

topi ulang tahun
lampu sorot

jam

Carilah benda-benda bangun ruang di sekitarmu. Kamu juga dapat mencari di
koran, majalah, atau internet.

•

Kelompokkan bangun ruang yang memiliki bentuk sama.

•

Tulis atau tempel hasilnya di bukumu, seperti tabel berikut.
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Pada pelajaran sebelumnya kamu belajar bangun
datar (2 Dimensi).
Contoh Persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan
lain-lain. Sekarang, kamu akan belajar bangun
ruang.

Bangun Ruang (3 Dimensi)
Kamu sudah mengenal bangun datar (2 dimensi). Beberapa bangun datar biasanya
memiliki 2 ukuran panjang. Contoh bangun datar persegi panjang, segitiga,
lingkaran, dan lain-lain.

Bangun ruang biasanya memiliki 3 ukuran panjang.
Pada bangun ruang, kamu akan melihat ruangan yang dapat terisi. Permukaan
bangun ruang adalah bangun datar. Nama bangun ruang berbeda-beda karena
dipengaruhi oleh bentuk permukaannya.
Contoh sederhana dari bangun ruang adalah kubus, balok, tabung, kerucut, dan
lain-lain.

112
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batu baterai

•

Jika siswa belum pernah menggunakan
diagram venn, guru mengenalkan terlebih
dahulu diagram venn kepada siswa.

182

bola dunia

kardus

110

•

dadu
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Diagram Venn
Venn Diagram atau Diagram Venn ditemukan oleh John Venn tahun 1880.
Diagram ini biasanya digunakan untk menyajikan hubungan antara 2
himpunan atau lebih. Saat ini, diagram venn bisa digunakan sebagai grafik
organizer (keterampilan mencatat). Grafik ini, digunakan untuk menganalisis
persamaan dan perbedaan dari 2 hal atau lebih.
Isi dari diagram venn:
Bangun Datar (2D)

Bangun Ruang (3D)
Konsep yang
dianalisis

Perbedaan ke
dua konsep

Persamaan dari
kedua konsep

Untuk mengenalkan cara menggunakan grafik ini dari contoh yang
sederhana.
Hasil yang diharapkan:
Bangun Datar (2D)

Mempunyai 2
ukuran panjang
Dilihat dari satu
sisi
Tidak bisa isi
Contoh: persegi,
segitiga

Bangun Ruang (3D)

Mempunyai
panjang

Mempunyai 3
ukuran panjang

Mempunyai
lebar

Dilihat dari satu
sisi
Bisa isi
Contoh: Balok,
kerucut
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•

Duduklah berkelompok. Amati bangun ruang dan bangun datar yang kamu
temukan.

•

Identifikasi 3 persamaan dan 3 perbedaan bangun ruang dan bangun datar.

•

Tuliskan seperti diagram berikut di bukumu.
Bangun Datar (2D)

•

Setiap kelompok diminta mempresentasikan
hasil pekerjaannya di depan kelas.

•

Guru menguatkan konsep perbedaan 2D dan
3D. Guru bisa mensimulasikannya dengan
menggunakan media.

Bangun Ruang (3D)

Bab 3: Bangun Ruang
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113

KD dan Indikator

KD:
3.6 membandingkan prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola
Indikator:
•
Membedakan bangun ruang
berdasarkan sisinya

ater

2

i

M

Sisi Bangun Ruang

KD:
4.6 Mengidentifikasi prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola
Indikator:
•
Mengidentifikasi sisi dari
prisma tabung, limas, kerucut,
dan bola

Bab 3: Bangun Ruang
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah melakukan eskplorasi, siswa mampu membedakan bangun ruang
berdasarkan sisinya dengan benar
2. Setelah melakukan investigasi, siswa mampu mengidentifikasi sisi dari
prisma tabung, limas, kerucut, dan bola dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: Berbagai bangun ruang yang ada di sekitar.
3. Penilaian : Hasil identifikasi sisi bangun ruang, Tabel benar/salah

Istilah Penting
Sisi
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Bagan Proses Pembelajaran materi 2
“Sisi Bangun Ruang”

Klasifikasi
“Ayo Mencoba”
Siswa mengelompokkan
bangun ruang
berdasarkan
permukaannya. Siswa
mengobservasi bangun
ruang untuk menemukan
konsep sisi.
1

Investigasi

2

“Ayo Temukan”
Siswa mengidentifikasi sisi
dari bangun ruang prisma
tabung, limas, kerucut, dan
bola.

Analisis
“Ayo Berdiskusi”
Siswa menganalisis soal
B/S tentang sisi bangun
ruang.
3
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

Materi 2

•

Siswa diminta kembali mengamati gambar
bangun ruang berikut.

•

Siswa diminta mengamati permukaan bangun
ruang. Siswa mengelompokkan bangun ruang
berdasarkan permukannnya.

Sisi Bangun Ruang

Kumpulkan bangun ruang yang ada di sekitarmu berdasarkan permukaannya.
Coba amatilah!
kaleng susu
batu bata

bola basket

celengan

wadah es krim

dadu

garam

•

Guru menguatkan bahwa bangun ruang bisa
dikelompokkan berdasarkan permukaannya.
Guru bisa menjelaskan dengan membawa
contoh bangun ruangnya.
Guru bisa mensimulasikan permukaan datar
dengan kertas dan permukaan lengkung
dengan kertas yang digulung.

•

kotak

pembatas jalan

batang kayu

topi ulang tahun

lampu sorot
bola dunia

kardus

jam

batu baterai

Berdasarkan permukaannya, bangun ruang dikelompokkan menjadi dua (2).
Permukaan Lengkung
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Permukaan Datar
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Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Guru
memberikan 1 kubus dan 1 kerucut. Siswa
diminta mengobservasi benda tersebut sesuai
dengan instruksi yang ada di buku siswa.
Siswa diminta untuk mengobservasi dengan
detail. Siswa memegang permukaan kubus
dan kerucut, lalu membandingkan permukaan
ke dua bangun.
Kegiatan: Menemukan Sisi Bangun Ruang
Ambil sebuah kubus.

Pegang permukaannya.

Bentuk apa yang membatasi kubus? Berapa banyaknya?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ambil sebuah kerucut.

Pegang permukaannya.

Bentuk apa yang membatasi kerucut? Berapa banyaknya?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

•

•

Guru memberikan penguatan tentang konsep
sisi. Guru menguatkan konsep sisi pada
bangun datar dan bangun ruang. Sisi dibangun
datar garis atau kurva yang membatasi daerah
bangun datar. Sisi bangun ruang permukaan
bangun ruang yang berupa bidang datar atau
lengkung.

Permukaan bangun ruang berupa bidang yang disebut
sisi.
Sisinya dapat berbentuk bidang datar atau berbentuk
bidang lengkung.
Kubus memiliki sisi datar. Kerucut memiliki sisi
lengkung.

Sisi lengkung
Semua sisi
datar
Alas sisi datar
Kubus

Kerucut

Mempunyai 6 sisi datar.

Mempunyai 1 sisi lengkung.

Bentuknya adalah persegi.

Mempunyai 1 sisi datar bentuknya adalah
lingkaran.

Bab 3: Bangun Ruang
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Siswa mengidentifikasi sisi bangun ruang prisma tabung, limas, kerucut,
dan bola. Siswa mencatat hasil pekerjannya pada buku tulis. Produk ini
dinilai dengan penilaian 3.2
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•

Guru memberikan contoh cara penulisannya seperti yang ada di buku
siswa. Setelah selesai, siswa menukarkan hasil pekerjannya dengan
temannya. Guru membahas bersama-sama.
Hasil yang diharapkan:
Balok terdiri dari 6 sisi datar, 6 sisi persegi panjang
Kubus terdiri dari 6 sisi datar, 6 sisi persegi
Prisma segitiga terdiri dari 5 sisi datar, 2 segitiga dan 3 persegi
panjang
Limas segiempat 4 sisi datar, 1 persegi ata persegi panjang dan 3
segitiga
Kerucut, 2 sisi. 1 sisi datar lingkaran dan 1 sisi lengkung
Tabung 3 sisi, 2 sisi datar lingkaran dan 1 sisi lengkung
Bola 1 sisi lengkung
Limas segitiga terdiri dari 4 sisi datar, bentuknya segitiga

•

Pada
saat
pembahasan
guru
bisa
menggunakan media bangun ruang untuk
menunjukkkan jumlah sisi, termasuk sisi datar
atau lengkung, dan bentuknya.

Observasi bangun ruang. Temukan banyak sisi dan identifikasi bentuknya. Tuliskan
di buku catatanmu!
Contoh

Kerucut
Mempunyai 2 sisi.
1 sisi datar bentuknya lingkaran.
1 sisi lengkung.

•

Siswa secara berkelompok akan mendikusikan
pertanyaan B/S yang ada di buku siswa. Siswa
menuliskan alasannya jika menyatakan salah.
Setelah siswa selesai mengerjakan guru
bisa membahas soal satu persatu. Guru bisa
menambahkan soal.

Diskusikan dengan temanmu. Apakah pernyataan berikut benar atau salah?
Jelaskan alasanmu.
Pernyataan

B/S

Jika salah berikan alasan

...

...

Balok mempunyai 6 sisi datar.
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Hasil yang diharapkan:
1. Benar
2. Salah, kerucut memiliki 2 sisi. Satu sisi datar dan satu sisi
lengkung
3. Salah, tabung memiliki 3 sisi. 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung
4. Benar
5. Limas segi empat memiliki 5 sisi, tetapi tidak sama. 1 bentuk
persegi dan 4 segitiga.
6. Salah, Prisma memiiki 5 sisi datar.
Bab 3: Bangun Ruang
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•

Di akhir kegiatan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mencatat hal-hal yang dirasa penting. Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan.
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KD dan Indikator

KD:
3.6 Membandingkan prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola
Indikator:
•
Membedakan rusuk dan titik
sudut pada bangun ruang

ater

3

i

M

Rusuk dan Titik Sudut

KD:
4.6 Mengidentifikasi prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola
Indikator:
•
Mengidentifikasi rusuk dan
titik sudut dari prisma tabung,
limas, kerucut, dan bola

Bab 3: Bangun Ruang
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorsi, siswa mampu membedakan rusuk dan titik sudut pada
bangun ruang dengan benar.
2. Setelah investigasi, siswa mampu mengidentifikasi rusuk dan titik sudut
dari prisma tabung, limas, kerucut, dan bola dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: Berbagai bangun ruang yang ada di sekitar.
3. Penilaian : tabel hasil observasi

Istilah Penting
Rusuk
Titik sudut
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Bagan Proses Pembelajaran materi 3
“Rusuk dan Titik Sudut”

Investigasi
“Ayo Mencoba”
Siswa mengidentifikasi
garis dan titik pada
bangun ruang untuk
menemukan konsep
rusuk dan titik sudut.

Identifikasi

2

“Ayo Temukan”
Siswa mengidentifikasi
rusuk dan titik sudut dari
bangun ruang
1

Penguatan

3

“Ayo Bermain”
Siswa melakukan permainan
secara berpasangan “tebak
siapa aku?”
Permainan ini sebagai
penguatan materi 1 sampai 3

Penguatan

4

“Ayo Bermain dan Ayo
berlatih”
Siswa mengerjakanAyo
Berlatih 1 sebagai
penguatan materi 1
sampai 3

Bab 3: Bangun Ruang

193

Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

•

•

Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap
kelompok terdiri dari 4 siswa. Guru
memberikan 1 kubus dan 1 tabung. Siswa
diminta mengobservasi benda tersebut
sesuai dengan instruksi yang ada di buku
siswa. Mintalah siswa untuk mengobservasi
dengan detail. Siswa memegang permukaan
bangun ruang, menemukan garis dan titik
pada bangun tersebut.
Setelah melakukan observasi siswa akan
diminta menjawab pertanyaan yang ada di
buku siswa.

Materi 3

Rusuk dan Titik Sudut

Kegiatan : Menemukan Rusuk dan Titik Sudut
Ambillah Kubus

Peganglah permukaan kubus tersebut.
Apakah kamu menemukan adanya garis lurus? Coba tunjukkan?
Apakah kamu menemukan titik? Coba tunjukkan!

Ambillah tabung.
Peganglah permukaan tabung tersebut.
Apakah kamu menemukan garis lurus? Coba tunjukkan!
Apakah kamu menemukan titik? Coba tunjukkan!
Pada kubus, kamu akan menemukan garis lurus dan titik.
Garis lurus tersebut dinamakan rusuk.
Titik itu dinamakan titik sudut.
Pada tabung, kamu akan menemukan kurva. Kurva itu juga
dinamakan rusuk.
Diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu!
1. Di mana letak rusuk pada kubus?
2. Bagaimana rusuk itu terbentuk?
3. Di mana letak rusuk pada tabung?
4. Bagaimana rusuk itu terbentuk?
5. Di mana letak titik sudut pada kubus?

•

Guru menguatkan konsep rusuk dan titik
sudut.
Guru
mensimulasikan
dengan
menggunakan kubus dan tabung. Guru
menunjukkan rusuk pada kubus dan rusuk pada tabung. Guru menegaskan
kedua perbedaannya.
6. Bagaimana titik sudut itu terbentuk?

7. Apakah kamu menemukan titik sudut pada tabung? Mengapa? Jelaskan!
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•

Guru menguatkan bahwa konsep rusuk dan titik sudut.

•

Untuk konsep titik sudut, guru mensimulasikkannya dengan kubus dan
kerucut. Guru menunjukkan titik sudut pada kubus dan kerucut dan
menjelaskan perbedaaannya.
--

K= π x d

--

d = 2 x r maka K = π x 2 x r atau
K=2xπxr

•

Guru memberikan tips untuk memudahkan menghitung hasilnya.

•

Berdasarkan rumus tersebut, guru dan siswa mengecek hasil pekerjaannya
yang telah di tempel di pertemuan 1. Guru menanyakan apakah ada
kelompok yang menjawab dengan benar. Siswa memperbaiki hasil
pekerjaanya.
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Rusuk
Rusuk
Pada bangun ruang sisi datar, rusuk
adalah garis lurus pertemuan dua sisi
datar.

Rusuk

•

Siswa mengidentifikasi rusuk dan titik sudut
pada bangun ruang siswa melakukannya
secara individu dan mencatat hasilnya di
buku tulis. Siswa bisa saling menukar hasil
pekerjaannya untuk dilakukan koreksi silang.

•

Pekerjaan siswa ini dinilai dengan penilaian
3.3.

•

Hasil yang diharapkan. Ciri lain-lain ditulis
jika siswa menemukannya, jika tidak bisa
dikosongkan.

Pada bangun ruang sisi lengkung,
rusuk adalah kurva pertemuan dua
sisi (sisi datar dan sisi lengkung)
Rusuk
Rusuk adalah garis/kurva pertemuan dari dua sisi bangun ruang.

Titik Sudut
Titik sudut adalah hasil pertemuan dua rusuk. Kubus memiliki 8 titik sudut.
Tetapi, tabung tidak memiliki titik sudut.
Khusus pada kerucut, titik ujungnya disebut titik sudut.
Titik sudut

Titik sudut

Observasi bangun ruang. Identifikasi ciri-cirinya (rusuk, titik sudut, ciri-ciri
khusus yang kamu temui). Tuliskan di bukumu seperti tabel berikut.

Bab 3: Bangun Ruang

Bangun ruang

•

Siswa melakukan permainan”tebak siapa
aku” secara berpasangan.

•

Guru menjelaskan aturan permainan yang
ada di buku siswa.

•

Guru mencontohkan cara permainan

•

Guru memotivasi siswa yang kurang aktif
saat melakukan permainan. Guru juga
mendampingi siswa yang kesulitan membuat
pertanyaan dan menjawabnya.
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Banyak rusuk

Banyak titik sudut

Ciri khusus yang
kamu temui

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Permainan: Tebak Siapa Aku?
•

Pilih satu pasangan.

•

Kalian akan bermain tebak siapa aku.

•

Berikan satu pertanyaan dan temanmu akan menebak nama bangun ruang.
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1

•

Siswa mengerjakan soal latihan 1 sebagai penguatan materi 1 -3. Siswa
mengerjakan soal secara mandiri. Sebelum mulai mengerjakan, guru
memberikan penguatan materi 1-3 yang sudah dipelajari. Pekerjaan ini
juga bisa dijadikan PR di rumah. Guru mengecek dan menilaidengan
menggunakan penilaian angka (penilaian 3.4)
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Kunci Jawaban Ayo Berlatih 1
1.

Lingkari bangun ruang yang sesuai
a. Bangun ruang yang
mempunyai rusuk dan titik
sudut.

c.

b. Bangun ruang yang tidak memiliki
titik sudut.

Bangun ruang yang hanya
mempunyai satu titik sudut.

2. Warnai bangun datar yang ada pada bentuk berikut. Jiplaklah gambar
berikut di buku tulismu

a.

b.
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c.

d.

3. Pasangkan bangun ruang dengan ciri-ciri
Aku memiliki 6 sisi. Semua sisi berbentuk
persegi panjang.

a.

1.

b.

2. Aku tidak memiliki rusuk dan titik sudut.

c.

3.

d.

4. Aku memiliki 3 sisi.

e.

5. Aku memiliki 5 sisi dan 9 rusuk.

f.

6. Aku memiliki 2 sisi.

Aku memiliki 5 sisi. Empat sisi berbentuk
segitiga dan satu sisi berbentuk segiempat.

4. Tentukan banyak sisi dan rusuk dari setiap bangun ruang.

a.

Banyak sisi 5
Banyak rusuk 8
Banyak titik
sudut 5

e.

Banyak sisi 1
Banyak rusuk 0
Banyak titik
sudut 0
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b.

Banyak sisi 6
Banyak rusuk 12
Banyak titik
sudut 8

c.

Banyak sisi 3
Banyak rusuk 0
Banyak titik
sudut 0

d.

Banyak sisi 5
Banyak rusuk 9
Banyak titik
sudut 6

f.

Banyak sisi 6
Banyak rusuk 12
Banyak titik
sudut 8

g.

Banyak sisi 2
Banyak rusuk 0
Banyak titik
sudut 1

5. Tulislah satu persamaan dan satu perbedaan dari setiap bangun ruang.
Bangun Ruang

dan

dan

dan

dan
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Persamaan

Perbedaan

Memiliki banyak
rusuk yang sama,
banyak sisi yang
sama, banyak titik
sudut yang sama

Bentuk sisinya
berbeda , kubus
memiiliki sisi
persegi , dan balok
memiliki sisi persegi
panjang

Mempunyai 5 sisi

Bentuk sisinya
berbeda, banyak
titik sudut berbeda,
dan banyak rusuk
berbeda.

Tidak memiliki
rusuk dan titik
sudut

Tabung mempunyai
3 sisi, yaitu alas ,
tutup dan selimut
, sedangkan bola
hanya memiliki satu
sisi lengkung.

Tidak memiliki
rusuk

Kerucut mempunyai
2 sisi dan satu titik
sudut sedangkan
bola hanya memiliki
satu sisi dan tidak
memiliki titik sudut.

Penilaian
1.

Daftar periksa untuk identifikasi sisi bangun ruang.
Nama
bangun

Mengidentifikasi Mengidentifikasi Mengidentifikasi
banyak sisi
sisi termasuk sisi
bentuk sisi
dengan benar
datar atau sisi
lengkung dengan
benar

Balok
Kubus
Prisma
segitiga
Limas
segiempat
Kerucut
Tabung
Bola
Limas
segitiga
•

Bubukan cek list jika hasil siswa sesuai harapan

•

Setiap cek list dihitung 1 poin.

•

Total nilai = (banyak cek list/24)x100

Penilaian
Tabel dinilai dengan menggunakan penilaian angka.
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KD dan Indikator

KD:
3.6 Membandingkan prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola
Indikator:
•
Membedakan limas dan
prisma dalam bentuk diagran
venn

ater

4

i

M

Prisma dan Limas

KD:
4.6 Mengidentifikasi prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola
Indikator:
•
Mengelompokkan bangun
ruang ke dalam prisma dan
limas
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi, siswa mampu membedakan limas dan prisma dalam
bentuk diagran venn dengan benar
2. Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengelompokkan bangun ruang ke
dalam prisma dan limas dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: Berbagai bangun ruang
3. Penilaian : hasil identifikasi bangun-bangun yang termasuk limas dan
prisma

Istilah Penting
Limas,
Prisma,
Alas/sisi datar bawah,
Tutup/sisi datar bawah
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Bagan Proses Pembelajaran materi 4
“Prisma dan Limas”

Investigasi
“Ayo Mencoba”
Siswa mengamati contoh
dan bukan contoh
dari limas dan prisma.
Siswa mengidentifikasi
karakteristik limas dan
prisma dari contoh yang
diberikan.
1

Identifikasi
“Ayo Temukan”
Siswa mengidentifikasi
bangun ruang, apakah
termasuk prisma atau
limas.
3
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Investigasi

2

“Ayo Mencoba”
Siswa menuliskan
persamaan dan perbedaan
dari limas dan prisma
dalam bentuk diagram
venn.

Rincian Kegiatan
Pertemuan 1
Materi 4

Prisma dan Limas

•

•

Siswa dibagi dalam kelompok. Satu kelompok
bisa terdiri dari 4 siswa. Dalam kelompok,
siswa mengamati tabel contoh dan bukan
contoh dari limas dan prisma. Diharapkan
dengan pengamatan ini, siswa bisa
menyimpulkan persamaman dan perbedaan
dari limas dan prisma.
Guru membimbing pengamatan
dengan pertanyaan-pertanyaan.

Perhatikan pernyataan berikut!
Prisma

Bukan Prisma

Limas

Bukan limas

Kamu telah membaca pernyataan di atas.
Tuliskan persamaan dan perbedaan prisma dan limas seperti diagram berikut.
Tuliskan di bukumu.
Prisma

Limas

siswa
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•

Bangun apa saja yang termasuk limas?

•

Perhatikan bentuk limas, apakah limas mempunyai alas?
Berapa jumlahnya?

•

Perhatikan limas, bagaimana bentuk sisi limas? (sisi datar
atau sisi lengkung)

•

Bangun apa saja yang termasuk prisma?

•

Perhatikan bentuk limas, apakah prisma mempunyai alas?
Berapa jumlahnya?

•

Perhatikan limas, bagaimana bentuk sisi prisma? (sisi datar
atau sisi lengkung)

•

Apa perbedaan prisma dan limas.

•

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, siswa menuliskan persamaan
dan perbedaan dari limas dan prisma dalam bentuk diagram venn.

•

Awalnya siswa membuat diagram venn berdasarkan hasil pengamatan
mereka.

•

Guru meminta
pekerjaannya.

•

Siswa diminta mencari informasi tentang limas dan prisma yang ada di
buku siswa. Dari informasi yang di dapatkan siswa melengkapi isi diagram
vennnya.

beberapa

kelompok

untuk

menyampaikan
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•

Siswa menuliskan kesimpulan konsep limas dan prisma.

•

Guru memberikan penguatan tentang konsep limas dan prisma.
Limas

Mempunyai satu
alas
Contohnya:
Limas segitiga,
limas segiempat

Prisma

Sisinya
adalah sisi
datar.

Mempunyai
2 sisi datar
yang sama dan
sejajar (alas
dan tutup)
Contohnya:
Prisma segitiga,
kubus, balok

Kesimpulan
Prima adalah bangun ruang sisi datar yang
mempunyai 2 sisi yang sama dan sejajar (alas
dan tutup).
Limas adalah bangun ruang sisi datar yang
mempunyai 1 alas.
• Guru
memberikan
contoh
berbagai
macam bentuk prisma dan namanya. Guru
menguatkan bahwa nama prisma tergantung
dari bentuk alasnya.
•

Guru
memberikan
contoh
berbagai
macam bentuk prisma dan namanya. Guru
menguatkan bahwa nama prisma tergantung
dari bentuk alasnya.

Tuliskan kesimpulanmu!
Prisma adalah_____________________________________________________
Limas adalah______________________________________________________
Bangun ruang sisi datar dapat dibedakan menjadi
prisma dan limas.

Beberapa sisi dinamakan alas.
Sisi datar atas
(alas atau tutup)

Sisi datar bawah

Sisi datar bawah
(alas)

(alas)

Bangun ruang ada yang memiliki dua alas. Ada juga yang memiliki satu alas.
Bangun ruang sisi datar yang mempunyai dua alas yang sama dan sejajar disebut
Prisma. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk alasnya.
Kubus dan balok adalah prisma dengan nama khusus.
Tabung bukan prisma karena mempunyai sisi lengkung.

Prisma segitiga

Prisma segiempat

Prisma segilima

Bangun ruang sisi datar yang mempunyai satu alas adalah Limas.
Nama limas disesuaikan dengan bentuk alasnya.
Kerucut bukan limas karena mempunyai sisi lengkung.
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Guru membahas konsep prisma dan limas
yang ada di buku siswa.

•

Siswa diminta mengobservasi kembali bangun ruang. Siswa diminta
mengidentifikasi apakah bangun ruang termasuk prisam atau limas atau
bukan ke duanya.
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•

Siswa diminta untuk menjelaskan alasannya.

•

Siswa menulis hasil pekerjaannya di buku tulisnya.

•

Guru bisa menilai pekerjaan ini dengan menggunakan daftar periksa.
Hasil yang diharapkan:
Balok termasuk prisma
Kubus termasuk prisma
Prisma segitiga termasuk prisma
Limas segiempat termasuk limas
Kerucut bukan keduanya
Tabung bukan keduanya
Bola bukan keduanya
Limas segitiga termasuk limas

Limas segitiga
beraturan

Limas segiempat
beraturan

Limas segilima
beraturan

Limas segienam
beraturan

Bola bukan limas dan bukan prisma karena tidak memiliki alas.

Observasi kembali tentang bangun ruang.
Tentukan bangun yang termasuk limas, prisma, atau bukan keduanya. Jelaskan
alasannya.
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Penilaian
Daftar periksa 3.4
No

Kriteria

Benar Salah

1

Mengidentifikasi balok termasuk ke dalam
limas atau prisma atau bukan keduanya dengan
benar.
Menjelaskan alasannya dengan benar.

2

Mengidentifikasi kubus termasuk ke dalam
limas atau prisma atau bukan keduanya dengan
benar.
Menjelaskan alasannya dengan benar.

3

Mengidentifikasi prisma segitiga termasuk ke
dalam limas atau prisma atau bukan keduanya
dengan benar.
Menjelaskan alasannya dengan benar.

4

Mengidentifikasi limas segiempat termasuk ke
dalam limas atau prisma atau bukan keduanya
dengan benar.
Menjelaskan alasannya dengan benar.
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5

Mengidentifikasi kerucut termasuk ke dalam
limas atau prisma atau bukan keduanya dengan
benar.
Menjelaskan alasannya dengan benar.

6

Mengidentifikasi tabung termasuk ke dalam
limas atau prisma atau bukan keduanya dengan
benar.
Menjelaskan alasannya dengan benar.

7

Mengidentifikasi bola termasuk ke dalam limas
atau prisma atau bukan keduanya dengan
benar.
Menjelaskan alasannya dengan benar.

8

Mengidentifikasi limas segitiga termasuk ke
dalam limas atau prisma atau bukan keduanya
dengan benar.

Menjelaskan alasannya dengan benar.
Bobot satu cek list = 1 poin; Total nilai = (total poin/16) x 100
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KD dan Indikator

KD:
3.6 Membandingkan prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola
Indikator:
•
Menemukan konsep jaringjaring bangun ruang

ater

5

i

M

Jaring-jaring

KD:
4.6 Mengidentifikasi prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola
Indikator:
•
Membuat contoh pola jaringjaring yang berbeda dari prisma
tabung, limas, kerucut, dan bola
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan konsep jaring-jaring
bangun ruang dengan benar
2. Setelah bereksplorasi, siswa mampu membuat contoh pola jaring-jaring
yang berbeda dari prisma tabung, limas, kerucut, dan bola dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran: Kardus bekas, bola plastik, atau bentk 3D lain yang
bisa digunting, gunting
3. Penilaian : Pola jaring-jaring bangun ruang

Istilah Penting
Jaring-jaring
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Bagan Proses Pembelajaran materi 5
“Jaring-jaring”

Investigasi
“Ayo Mencoba”
Siswa bereksplorasi untuk
menemukan jaring-jaring
kubus dengan panduan
intruksi yang ada di buku
siswa

Investigasi

2

“Ayo Temukan”
Siswa membuat contoh
jaring-jaring yang berbeda
dari bangun ruang.

1

Penguatan
“Ayo Berlatih 2”
Siswa mengerjakan soalsoal latihan “Ayo berlatih
2” sebagai penguatan
konsep.
3
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1
Materi 5

Jaring-Jaring

•

Pada pertemuan sebelumnya, siswa diminta
untuk membawa kartus bekas, atau benda 3D
lain yang tidak terpakai dan bisa digunting.

Kegiatan: Membuat Jaring-Jaring Kubus
•
•

Ambil kardus yang berbentuk kubus.
Beri nama A, B, C…..sampai H di titik sudutnya.
Aturan Penulisan Kubus
1. Mulailah dari titik sudut pada sisi datar bawah.
2. Tulis huruf A, B, C, dan D berlawanan arah jarum jam. (Gunakan huruf
kapital).
Selanjutnya, tulis E, F, G, dan H di titik sudut pada sisi datar atas.

•

•

Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap
kelompok terdiri dari 4 siswa. Setiap kelompok
membawa 1 kardus atau kotak bekas yang
berbentuk kubus.
Siswa diminta memberikan nama bangun
ruang. Guru menjelaskan aturan penulisan
nama.

3. Pastikan bahwa titik E berada tepat di atas titik A.
4. Contoh seperti gambar berikut.

•

Mulailah dengan menggunting titik sudut E ke F
ke G dan berhenti di H.

•

Gunting rusuk EA, FB, GC, HD.

•

Bukalah hasil guntinganmu.

•

Kamu akan menemukan bentuk seperti berikut.

Jika kamu menggunting prisma atau limas mengikuti rusuknya dengan masingmasing sisi saling terkait, maka kamu akan menemukan sebuah bangun datar.
Pola bangun datar itu dinamakan jaring-jaring.
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•

Sebelum memulai guru mengulang kembali
bagian-bagian bagun ruang seperti rusuk dan titik sudut.

•

Guru membacakan satu persatu instruksi menemukan jaring-jaring yang
ada di buku siswa. Guru mencontohkan dan siswa mengikutinya.

•

Guru menguatkan konsep jaring-jaring seperti yang ada di buku siswa.
Siswa diminta membaca informasi yang ada di buku siswa.

•

Guru menyampaikan contoh jaring-jaring bangun ruang seperti yang ada
di buku siswa.
Dari jaring-jaring bangun ruang, kamu juga dapat menemukan bangun datar
pembentuknya. Bangun ruang dapat mempunyai lebih dari satu jaring-jaring.

Limas segiempat

Contoh jaring-jaring Prisma.
Prisma

Contoh jaring-jaring

Kubus

Kamu juga dapat menemukan jaring-jaring tabung. Gunting tabung mengikuti
alas lingkarannya. Kamu akan menemukan bentuk seperti berikut.

Balok

Prisma segitiga

Kerucut, kamu dapat menggunting alas lingkaran kemudian gunting lurus ke atas
hingga ke titik sudutnya. Kamu akan menemukan bentuk seperti berikut.

Contoh jaring-jaring Limas
Limas

Contoh jaring-jaring

Limas segitiga
Berikut adalah bentuk satu jaring-jaring bola.
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•

Siswa bekerja dalam kelompok. Setiap kelompok mencari jaring-jaring
yang berbeda dari 2 bangun ruang. Guru bisa memilihkan bangun ruang
setiap kelompok. Siswa menempel pola jaring-jaring yang ditemukan di
kertas dengan ukuran besar. Siswa menempel hasil pekerjaannnya di
dinding.

•

Setiap kelompok saling melihat pekerjaan kelompok lainnya.

•

Siswa mencatat informasi tentang pola jaring-jaring lain di buku tulis
masing-masing.

•

Temukan satu jaring-jaring lainnya dari bangun ruang berikut. Gambarlah
jaring-jaring yang kamu temukan di buku catatanmu.

2

•

•

Siswa mengerjakan soal-soal secara mandiri.
Siswa menuliskan jawaban di buku tulis
masing-masing. Jika di rasa kurang, guru bisa
menambahkan soal-soal.

2

1. Berilah tanda ceklis pada kotak yang menunjukkan jaring-jaring dari setiap
bangun ruang. Salinlah di buku tulismu.
a.

Guru mengecek pekerjaan siswa dan menilai
dengan penilaian angka.

...

...

...
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Kunci Jawaban Ayo Berlatih 2
1.

Berilah tanda ceklis pada kotak yang menunjukkan jaring-jaring dari
setiap bangun ruang. Salin di buku tulismu.
a.
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b.





c.





2. Perhatikan jaring-jaring bangun ruang di bawah ini. Bubuhkan tanda
ceklis pada kotak di bawah bangun ruang yang sesuai.
a.



b.



3. Lengkapi tabel di bawah ini. Salin di buku tulismu.
Bangun
Ruang
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Nama bangun
ruang

Berapa banyak sisi?
Apa bentuknya?

Jaring-jaring

Limas segitiga

segitiga 4

E
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Kubus

6 persegi

G

Kerucut

2 sisi, sisi alas berupa
lingkaran

A

Balok

6 persegi panjang

B

Tabung

3 sisi , 2 lingkaran 1
persegi panjang

D

Limas
segiempat

5 sisi , 4 segitiga 1
persegi panjang

F

Prisma segitiga

5 sisi , 3 persegi
panjang , 2 segitiga

C

4. Jaring-jaring atau bukan?
Perhatikan, apakah jaring-jaring berikut adalah jaring-jaring bangun
ruang? Jika iya, sebutkan nama bangun ruangnya
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a.

b.

Jaring-jaring
kubus

c.

Jaring-jaring
kerucut
g.

f.

Bukan
jaring-jaring
bangun
ruang

d.

Jaring-jaring
balok
h.

Jaringjaring limas
segitiga

i.

Bukan jaringjaring bangun
ruang

Penilaian
Ayo Berlatih 3 dinilai dengan penilaian angka.
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Jaring-jaring
tabung

Bukan
jaring-jaring
bangun
ruang

KD dan Indikator

KD:
3.7 Menjelaskan bangun ruang
yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun ruang,
serta luas permukaan dan
volumenya
Indikator:
•
Menjelaskan konsep volume

ater

6

i

M

Volume

KD:
4.7 Mengidentifikasi bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta
luas permukaan dan volumenya
Indikator:
•
Menemukan volume dari dari
prisma, tabung, limas, kerucut,
dan bola
•
Mengaplikasikan konsep
volume untuk pemecahan
masalah
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan konsep volume dengan
benar
2. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan volume prisma, tabung,
limas, kerucut, dan bola dengan benar.
3. Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengaplikasikan konsep volume untuk
pemecahan masalah dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 3 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran: bola bekas, model limas segiempat dan balok
3. Penilaian : Ayo berlatih 3 dan Ayo berlatih 4 dinilai dengan nilai angka.

Istilah Penting
Volume

216

Buku Guru SD/MI Kelas VI

Bagan Proses Pembelajaran materi 6
“Volume”

Eksplorasi
“Ayo Mencoba”
Siswa menghitung isi
benda yang ada pada
suatu bangun ruang
untuk menemukan
konsep volume
1

Penguatan

Eksplorasi

2

“Ayo Mencoba dan
Ayo Temukan”
Siswa menemukan volume
prisma dan tabung setelah
melakukan eksplorasi

3

“Ayo berlatih 3”
Siswa berlatih soal-soal
untuk mengaplikasikan
konsep volume dalam
pemecahan masalah

Eksplorasi

4

“Ayo Mencoba dan Ayo
Temukan”

Penguatan

5

Siswa bereksplorasi
untuk menemukan
konsep volume limas,
kerucut, dan bola.

“Ayo berlatih 4”
Siswa berlatih soal-soal
untuk mengaplikasikan
konsep volume dalam
pemecahan masalah
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1 “Eksplorasi konsep Volume”

•

Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5
siswa.

•

Siswa akan bereksplorasi tentang konsep
volume.

•

Awalnya guru bisa membawa benda misalkan
kotak pensil yang diisi penuh oleh pensil dengan
ukuran yang sama.

•

Guru menanyakan, berapa isi kotak kotak
pensilnya.

Materi 6

Volume

Apakah benda berikut dapat diisi? Berapa isinya?

__________

__________

__________

__________

__________

Dapatkah kamu menghitung isinya?

•

Siswa diminta mengamati gambar yang ada
di buku siswa dan menemukan banyaknya
benda yang mengisi tiap-tiap bentuk.
Siswa menemukan banyaknya isi dengan
menghitungnya.

__________

__________

__________

Banyaknya benda yang mengisi penuh bangun ruang disebut volume.

134

Buku Siswa SD/MI Kelas VI

Hasil yang diharapkan:
Isi tiap-tiap wadah adalah sebagai berikut.
a. Ada 6 pensil yang mengisi kotak pensil
b. Ada 18 telur yang mengisi kotak telur.
c.

Ada 5 bola (permen) yang mengisi tempat permen (tabung).

d. Ada 24 pensil warna yang mengisi kotak pensil warna.
e. Ada 40 penghapus yang mengisi kotak.
Pada saat menemukan banyak benda yang mengisi wadah berikut,
Siswa akan mengalami kesulitan untuk menghitungnya. Itu karena
bendanya terlalu banyak atau terlalu kecil.
•

Guru menguatkan tentang konsep ini. Guru menjelaskan bahwa:
Perhatikan kontak pensil berikut.
Kotak Pensil terisi penuh oleh pensil. Kita bisa
menghitungnya, bahwa banyaknya pensil ada 6 buah.
Artinya volume kotak pensil adalah 6 buah pensil.
Ini adalah satuan tidak baku.

Perhatikan toples berikut.
Toples terisi penuh oleh kelereng. Kita akan mengalami
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kesulitan
Buku Guru SD/MI Kelas
VIketika menghitung banyaknya kelereng

dalam toples. Hal ini karena jumlahnya yang terlalu
banyak atau ukurannya yang terlalu kecil.
Sehingga diperlukan satuan baku untuk menghitung
volume.

Kita akan belajar menemukan volume bangun ruang dengan satuan baku.

Perhatikan kontak pensil berikut.
Kotak Pensil terisi penuh oleh pensil. Kita bisa
menghitungnya, bahwa banyaknya pensil ada 6 buah.
Artinya volume kotak pensil adalah 6 buah pensil.
Ini adalah satuan tidak baku.

Perhatikan toples berikut.
Toples terisi penuh oleh kelereng. Kita akan mengalami
kesulitan ketika menghitung banyaknya kelereng
dalam toples. Hal ini karena jumlahnya yang terlalu
banyak atau ukurannya yang terlalu kecil.
Sehingga diperlukan satuan baku untuk menghitung
volume.

Kita akan belajar menemukan volume bangun ruang dengan satuan baku.

•

1. Kubus
Untuk menjelaskan
konsep ini, guru bisa membawa benda kongkrit ke
dalam kelas.Bisakah kamu menentukan volumenya.

•

Kita akan mengisi
kubus, dengan menggunakan
kubus satuan
Siswa bereksplorasi
menemukan
volume kubus.

•

kubus satuan
Siswa bekerja dalam
kelompok, setiap kelompok akan mengamati lembar
kerja yang ada di buku siswa tentang kubus. Siswa menuliskan hasilnya di
buku catatan masing-masing.

Minta siswa mengamati banyaknya kubus satuan yang mengisi
kubus.
Hasil yang diharapkan adalah banyaknya kubus satuan yang mengisi
kubus adalah
27 buah.
Banyaknya kubus satuan yang mengisi kubus adalah ...
3
Volume kubus
... kubus
satuan adalah 1 cm , maka volume kubus
Karena ukuran
kubus
satuan
3
adalah 27Ukuran
cm kubus satuan adalah 1 cm
3

Jadi volume kubus adalah ... cm

3

•

Siswa bereksplorasi lebih lanjut untuk menemukan bentuk umum volume
Siswa SD/MI tabel.
Kelas VI
138 Buku
kubus. Siswa
mengisi
Siswa menyalin hasilnya di buku catatan
masing-masing. Siswa mengamati pola dari volume kubus. Diharapkan
siswa menemukan bentuk umum (rumus) dari volume kubus.
Hasil yang diharapkan adalah:
rusuk 2 cm. Volume 8 cm3.
Cara menghitungnya 2 cm x 2 cm x 2 cm

Isilah tabel berikut. Salinlah di buku catatanmu.
Isi dengan kubus
satuan

rusuk 3 cm. Volume 27 cm3.
Cara menghitungnya 3 cm x 3 cm x 3 cm
Dari pola yang ditemukan diharapkan
siswa menyimpulkan bahwa rusuk s, maka
volume kubus adalah s x s x s.
Guru menguatkan konsep tersebut.

Rusuk

Cara menghitung

Volume

1 cm

1 cm x 1 cm x 1 cm
= 1 cm3

...

2 cm

... x ... x ... =

...

...

... x ... x ... =

...

4 cm

... x ... x ... =

...

5 cm

... x ... x ... =

...

Panjang rusuk kubus 10 cm, volumenya adalah ...
Kesimpulan
s adalah panjang rusuk kubus.
Volume kubus adalah ...
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•

Siswa berekplorasi lebih lanjut menemukan konsep volume balok. Siswa
mengamati balok, dan menemukan banyaknya kubus satuan yang mengisi
balok. Guru membawa balok untuk menguatkan ukuran panjang, lebar
dan tinggi balok.
Hasil yang diharapkan adalah
Kubus yang mengisi alas balok adalah 18
Volume balok adalah 144

•

Siswa akan mengkaitkan hubungan antara luas alas balok dengan
volumenya.

•

Guru menguatkan terlebih dahulu tentang konsep luas alas.
Kaitkan pengetahuan siswa dengan konsep luas yang sudah mereka
pelajari.
Balok bentuk alasnya adalah persegi panjang maka luasnya panjang
dikali lebar.

•

Siswa mengisi tabel tentang volume balok yang dkaitkan dengan luas
alas. Siswa mengamati pola yang ada dan menyimpulkan tentang bentuk
umum volume balok.
Hasil yang diharapkan adalah:
Balok luas alas 18 cm2. Tinggi 2 cm,
Volumenya 36 cm3

2. Balok
Perhatikan balok berikut. Balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi.
Balok berikut mempunyai ukuran 6 cm x 3 cm x 8 cm.

8 cm

3 cm
6 cm

Kamu akan mengisi balok dengan kubus satuan.

Balok luas alas 18 cm2. Tinggi 3 cm,
Volumenya 54 cm3
Sehingga disimpulkan volume balok adalah
luas alas kali tinggi
Luas alas p x l, tinggi adalah t
Maka volumenya p x l x t

Berapa banyak kubus yang mengisi
alasnya?

Berapa volume balok?

Kamu akan menghitung volume balok dengan menemukan luas alas terlebih
dahulu.

Alas berbentuk persegi panjang dengan
panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
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•

Guru menguatkan konsep tersebut. Guru mengkaitkan konsep volume
balok yaitu luas alas kali tinggi dengan prisma dan tabung.

•

Berbekal pengetahuan tersebut, siswa menemukan volume tabung dan
prisma segitiga.
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Hasil yang diharapkan:
Bangun

Bentuk alas

Volume = luas alas
x tinggi

Luas alas
1
2

1

xaxt

( 2 x a x t) x tinggi
prisma

t prisma
t segitiga
alas

alas
segitiga

t

Segitiga

Lingkaran

πxrxr
atau
π x r2

π x r2 x t

r

Kegiatan: Menemukan Volume
Prisma Segitiga

•

Siswa melakukan percobaan (cara yang
berbeda) untuk menemukan volume prisma
segitiga.

•

Siswa mengikuti panduan yang ada di buku
siswa.

•

Siswa mencocokkan hasilnya dengan rumus
volume prisma yang sudah ditemukan
sebelumnya.

•

Ambilah balok.

•

Beri nama setiap titik sudutnya.

•

Gunting balok seperti gambar di
samping.

•

Bentuk apa yang kamu hasilkan?

•

Apakah kedua bangun sama ukurannya?

Berdasarkan kegiatan di atas, diskusikan pertanyaan berikut.
Apa hubungan volume balok dengan volume prisma segitiga?
Valume prisma segitiga adalah ... x volume balok
1
Sehingga, volume prisma segitiga =
x panjang x lebar x tinggi
2
Karena alas berbentuk segitiga maka panjang adalah alas, dan lebar adalah tinggi.
1
x alas x tinggi) x tinggi prisma.
2
1
x alas x tinggi, adalah luas segitiga.
2

Maka volume prisma segitiga =(

Volume prisma segitiga = luas alas x tinggi

3
1. Hitunglah volume dari bangun ruang berikut.
a.

b.

______________

c.

______________

______________
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1
Guru menguatkan bahwa volume prisma adalah ( x a x t) x tinggi
2
prisma
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3

Kunci jawaban ayo berlatih 3
1.

Hitunglah volume dari bangun ruang berikut.
b.

a.

V= 3x2x2 = 12
satuan luas

c.

V= 2x2x2 = 8
satuan luas

d.

e.

V= 3x3x3 = 27
satuan luas

V= 3x2x4 = 24
satuan luas
f.

V= 2x2x3 = 12
satuan luas

2. Jawaban
a.
V = sisi x sisi x sisi
V = 4 x 4 x 4 = 64 cm3
4 cm

b.

H

G
F

E

5 cm
D
A

7 cm

B

C
3 cm

V=PXLXT
V = 7 x 3 x 5 = 105 cm3
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V= 2x2x4 = 16
satuan luas

c.

F

E

D
6 cm
C

5 cm

4 cm
A

B

V=

3 cm

15 cm

d.

V = L alas x t
1
x 4 x 3 x 6 = 36 cm3
2

v = π x r2x t

7 cm

V
=

22
x 7 x 7 x 15 2.310 cm3
=
7

3. r = 10 cm, t = 6 cm
Hitung volumenya
V = 3,14 x 10 x 10 = 1.884 cm3
= 1.884 x 4 = 7.536
Jadi, volume empat toples 7.536 cm3
4. V = Lalas x t
= (6 x 10) x 4 = 240 m3
5. V = 30 x 30 x 30 - 27.000 cm3 - 277 liter
Air berisi

5
5
, maka Volume air,
x 27 = 22,5 liter
6
6

Jadi, volume air di dalam akuarium adalah 22,5 liter.
6. Terisi

2 3 3
2
air yang harus ditambah 1 − = = 5 x 288liter
5 5
5
= 172, 8liter

Jadi, air yang harus diisi adalah 172,8 liter
7.

Volume kaleng 1

=
V π=
r 2 t 3,14 x 10 x 10 x=
30 9.420 cm3
Volumw kaleng 2

=
V π=
r 2 t 3,14 x 20 x 20 x=
27 33.912 cm3
Selisih volume kedua kaleng = 33.912 - 9.420 = 24.492 cm3
Jadi, selisih dari volume kedua kaleng tersebut adalah 24.492 cm3.
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8. Lengkapi tabel berikut.
Bangun Ruang

Ukuran panjang sisinya (cm)

V=9 cm3

s=39
s=

p= 7

l= 3

Lalas= 8

r= 10

V

Lalas= 314

t= 5

V= 105 cm3

t= 10

V= 80 cm3

t= 5

V= 1570 cm3

9. Jawaban:
Diketahui jari-jari tabung 7 cm
dan volume tabung 1540 cm3,
diperoleh
V = π r 2t
22
x7x7xt
7
1540 = 22 x 7 x t
1540 = 154 x t
1540
t=
154
t = 10cm
1540 =

Diketahui panjang balok 20 cm,
lebar balok 7 cm dan volume balok
1540 cm3, diperoleh
V=pxl xt
1540 = 20 x 7 x t
1540 = 140 x t
1540
t=
140
t = 11 cm

Selisih tinggi dari kedua wadah Ira adalah 11 - 10 = 1 cm
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10. Diketahui volume tenda 3,5 m3 dan tinggi tenda 1,75 m Volume kaleng
Diperoleh
V = Lalas x t
3, 5 = Lalas x 1, 75
Lalas =

3, 5
=2
1, 75

Luas tikar sama dengan luas alas tenda, sehingga luas daerah tikar yang
dibutuhkan Nanda adalah 2 cm2

Penilaian
•

Daftar periksa penilaian 3.3
Bubukan cek list pada setiap jawaban yang benar.
I cek lis = 1 poin
Total nilai = (total poin / 16) x 100.

•

Penilaian 3.4: Penilaian angka untuk Ayo Berlatih 1

Pertemuan 2
r= 10

Lalas= ....

t= ....

V= 1570 cm3

9. Ira membeli dua wadah berbentuk tabung dan balok.

•
•
•

Wadah tersebut memiliki volume yang sama, yaitu 1540 cm3.

Siswa akan menemukan bentuk umum (rumus)
dari volume limas dan bola.
Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok
terdiri dari dari 4 atau 5 siswa.
Ada 2 percobaan untuk membuktikan volume
limas yang ada di buku siswa. Guru bisa memilih
percobaan satu percobaan yang mungkin untuk
dilakukan di sekolah.

Tentukan selisih tinggi dari kedua wadah tersebut.

7 cm

20 cm

7 cm

10. Nanda memiliki tenda dengan volume 3,5 m3 dan
tinggi tenda 1,75 m.
Nanda ingin meletakkan tikar sebagai alas tenda.
Tikar yang dibutuhkan Nanda memiliki ukuran
yang sama dengan luas alas tenda miliknya.
Berapakah luas tikar yang dibutuhkan Nanda?

Kegiatan: Menemukan Volume Limas Segiempat Cara 1
Lakukan percobaan berikut bersama kelompokmu.
•

Ambillah balok.

•

Ambillah sebuah limas segiempat dengan tinggi, panjang,
dan lebarnya sama dengan balok.

•

Isi limas dengan pasir.

•

Masukkan pasir dari limas ke balok.

•

Isi balok sampai penuh.
Berapa kali kamu memasukkan pasir sampai balok terisi penuh?

•

Siswa melakukan percobaan untuk menemukan
bentuk umum dari volume limas. Hasil yang
diharapkan dari ke dua percobaan adalah volume limas adalah 1 x luas
3
alas x tinggi.

•

Guru menguatkan konsep tersebut secara klasikal.
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•

Dari konsep volume limas, siswa menemukan volume bangun yang memiliki
kesamaan dengan limas yaitu mempunyai satu alas. Guru menyampaikan
bahwa konsep volume limas bisa digunakan untuk kerucut karena kerucut
mempunyai satu alas.

Bangun

Bentuk alas

Luas alas

Persegi

sxs

Segitiga

Lingkaran

1
3

xaxt

π x r2

(

1
3

Volume
x luas alas x tinggi.)

1
1
x(
3
2

1
3

x a x t) x tinggi
limas

x π x r2 x t

•

Siswa melakukan percobaan menemukan volume bola.

•

Siswa menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.

•

Siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di buku siswa.

•

Guru menguatkan bahwa jika r adalah jari-jari bola, volume bola adalah
4
x π x r3
3
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4

•

Guru mengawali dengan mengulang kembali konsep volume pada limas
segitiga, limas segiempat, kerucut, dan bola.

•

Siswa mengerjakan soal-soal ayo berlatih 4 secara mandiri.

•

Guru mencontohkan mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang
runtut seperti menuliskan ukuran panjang, lebar, atau tinggi, menuliskan
rumus, menuliskan kesimpulan.

•

Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku tulisnya. Guru bisa memfoto
kopi hasil lembar soal ‘Ayo berlatih”. Setelah siswa selesai mengerjakan,
Guru membahas soal-soalnya secara klasikal.

•

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami contoh
pengerjaan guru dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya bila ada
yang belum dimengerti.

•

Siswa mengerjakan soal secara mandiri, guru bisa memilih soal-soal
yang akan dimasukkan dalam nilai. Pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan penilaian angka.

Kunci jawaban ayo berlatih 4
1.

Jawaban

1
x 12 x 8 x 10 = 320 cm3
3

a.

V=

b.

V=

1 22
x
x 7 x 7 x 24 = 1.232cm3
3 7

c.

V=

1
1
x ( x 6 x 8) x 12 = 96cm3
3 2

2. Volume wadah tersebut adalah
V=

1
1
x ( x 12 x 8) x 14 = 224cm3
3 2

3. Kerucut dengan ukuran t = 12 cm dan r =
V=

1 22 7 7
x(
x x ) x 12 = 154 cm3
3
7 2 2

7
cm.
2

Jadi, nasi kuning yang dimasak bu Dewi adalah 154 liter.
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4. palas = 10 cm, lalas = 8 cm dan t = 8 cm pot berbentuk limas

V=

1
x 10 x 8 x 8 = 213, 33 cm3
3

Untuk kedua pot tersebut ibu membutuhkan 2 x 213,33 = 426,67 cm3
Jadi, total pasir yang ibu gunakan adalah 426,67 cm3.
5. Cetakan berbentuk kerucut dengan ukuran t = 6 cm dan r = 3,5 cm
1 22
x 3, 5 x 3, 5 x 6 = 77 cm3
Volume satu cetakan adalah V = x
3 7
Jadi, total volume adonan kue adalah 8 x 77 = 616 cm3.

Penilaian
Ayo berlatih 3 dan ayo berlatih 4 dinilai dengan menggunakan nilai angka
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KD dan Indikator

KD:
3.7 Menjelaskan bangun ruang
yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun ruang,
serta luas permukaan dan
volumenya
Indikator:
•
Menjelaskan konsep volume
bangun gabungan

ater

7

i

M

Volume Bangun
Gabungan

KD:
4.7 Mengidentifikasi bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta
luas permukaan dan volumenya
Indikator:
•
Menemukan volume gabungan
dengan mengidentifikasi
bangun-bangun penyusunnya
•
Mengaplikasikan konsep volume
gabungan untuk memecahkan
masalah
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan konsep volume bangun
gabungan dengan benar.
2. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan volume gabungan dengan
mengidentifikasi bangun-bangun penyusunnya dengan benar.
3. Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengaplikasikan konsep volume
gabungan untuk memecahkan masalah dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran:Bentuk 3D
3. Penilaian : Ayo Berlatih 5 dinilai nilai angka dan daftra periksa kerjasama
kelompok

Istilah Penting
Volume
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Bagan Proses Pembelajaran materi 7
“Volume Bangun Gabungan”

Eksplorasi
“Ayo Mencoba”
Siswa bereksplorasi
untuk menemukan
konsep volume bangun
gabungan

Diskusi

2

“Ayo Berdiskusi”
Siswa mendiksusikan
volume bangun gabungan
secara berkelompok.
1

Penguatan
“Ayo Berlatih 5”
Siswa mengerjakan
soal-soal Ayo Berlatih
5 sebagai penguatan
konsep volume
3
gabungan.
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

•

Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5
siswa.

•

Setiap kelompok akan mendiskusikan volume
benda-benda yang ada di buku siswa.
Hasil yang diharapkan:
Lemari
Volume 1 laci = 8.000 cm2
Lemari ada 12 laci, sehingga
volumenya 12 x 8.000 = 96.000
cm2

•

Materi 7

Volume Bangun Gabungan

Hitunglah volume benda berikut!
Lemari

Volume 1 laci = 8000 cm3
Volume lemari = .....

Gedung

Volume 1 lantai = 700 m3
Volume gedung = .....
Rak

Volume 1 laci = 8000 cm3

Pengetahuan ini, akan digunakan oleh siswa
untuk menghitung volume gabungan.

Volume rak = .....
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•

Siswa mengamati bangun gabungan. Siswa menemukan volume bangun
tersebut dengan panduan petanyaan yang ada di buku siswa.

•

Siswa menemukan 4 cara untuk menemukan volume bangun gabungan.
Hasil yang diharapkan:
Cara 1

Volume 1: 12 cm3
Volume 2: 36 cm3
Volume gabungan: V1 + V2
: 12 + 36
= 48 cm3
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Cara 2

Volume 1: 24 cm3
Volume 2 : 24 cm3
Volume gabungan: V1 + V2
: 24 + 24
= 48 cm3

Cara 3

Volume 1 : 12 cm3
Volume 2: 12 cm3
Volume 3: 24 cm3
Volume gabungan: V1 + V2 + V3
: 12 + 12 + 24
: 48 cm3
•

Cara 4

Volume 1 : 72 cm3
Volume 2 : 24 cm3
Volume gabungan: V1 – V2
: 72 – 24
: 48 cm3

Setelah menghitung volume bangun gabungan dengan cara 1 sampai 4,
siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku siswa.
Kesimpulan yang diharapkan adalah dengan cara 1, 2, 3, dan
4 hasil dari volume bangun gabungan sama. Artinya untuk
menemukan volume gabungan, bangun bisa dipotong dengan
berbagai cara. Pilih potongan yang memudahkan dalam
menghitung.
Dimungkinkan siswa menemukan cara yang berbeda.

•

Siswa mengerjakan soal untuk menghitung
volume bangun gabungan secara berkelompok.
Siswa menulis hasil pekerjaannya di buku
tulisnya.

•

Siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya
di depan kelas.

•

Guru memberikan penguatan.

•

Diskusi kelompok dinilai dengan
periksa kerjasama kelompok.

Cara 3

Cara 4

Tarik garis, sehingga menjadi 3 bangun.

Tambahkan bangun, sehingga
membentuk balok.

Volume 1 = ...
Volume 1 = 72 cm2

Volume 2 = ...

Volume 2 = 24 cm2

Volume 3 = ...

Volume gabungan = volume 1 + volume 2 Volume gabungan = volume 1 – volume 2
+ volume 3
= ...
= ...

Apakah volume yang dihasilkan dari cara 1 sampai dengan cara 4 sama?
Kesimpulan
Bagaimana cara menemukan volume bangun gabungan?
Apakah kamu menemukan cara yang berbeda?

Bekerjalah dalam kelompok!
Temukan volume bangun berikut.
Gunakan cara yang menurutmu mudah.

daftar

17 cm

5 cm

5 cm

10 cm

8 cm
8 cm

30 cm

20 cm
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5

•

Guru mengawali dengan mengulang kembali
konsep volume bangun gabungan.

5

1. Berapa banyak kubus satuan yang dibutuhkan untuk melengkapi bentuk
berikut?
Hitunglah volume bentuk berikut.

•

Siswa mengerjakan soal-soal ayo berlatih 5
secara mandiri.

•

Guru mencontohkan mengerjakan soal
dengan langkah-langkah yang runtut seperti
menuliskan volume 1, volume 2, volume
gabungan

•

Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku
tulisnya. Guru bisa memfoto kopi hasil lembar
soal ‘Ayo berlatih”. Setelah siswa selesai
mengerjakan, Guru membahas soal-soalnya
secara klasikal.

(Kubus satuan memiliki panjang sisi 1 cm).
a.

b.

c.

d.

2. Berapa banyak kubus satuan yang dibutuhkan untuk melengkapi bentuk
berikut?
Hitunglah volume dari setiap bentuk.
a.

b.

Kubus satuan memiliki
panjang sisi 3 cm

152

Kubus satuan memiliki
panjang sisi 5 cm
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•

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami contoh
pengerjaan guru dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya bila ada
yang belum dimengerti.

•

Siswa mengerjakan soal secara mandiri, guru bisa memilih soal-soal
yang akan dimasukkan dalam nilai. Pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan penilaian angka.

Kunci jawaban ayo berlatih 5
1.

a. 6 kubus satuan
b. 13 kubus satuan
c.

22 kubus satuan

d. 18 kubus satuan
2.

a. Volume 1 kubus 33 = 27 cm3
6 x 27 cm3 = 162 cm3
b. Volume 1 kubus 53 = 125 cm3
13 x 125 cm3 = 1625 cm3
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3.

a. Tinggi bangun ruang gabungan = 10 cm
Balok mempunyai panjang = 12 cm dan lebar = 6 cm
Balok mempunyai tinggi 5 cm
V= p x l x t
V=12 x 6 x 5 = 360 cm3
Panjang sisi kubus adalah 5 cm maka V= 5 x 5 x 5 = 125 cm3
Maka, volume bangun ruang gabungan tersebut adalah 360 + 125
= 485 cm3.
b. Volume balok adalah
V= 14 x 6 x 10 =840 cm3
Volume kubus adalah
V= 10 x 10 x 10 = 1.000 cm3
Maka, volume bangun ruang gabungan tersebut adalah
= 840 + 1.000 = 1.840 cm3.

4.

a. Volume balok adalah
V= 16 x 6 x 8 = 768 cm3
Volume limas adalah
22 7 7
xL
( alas
VV==VL1=alas
x xtx xt ) x 12 = 154 cm3
3

7

2

2

1 22 7 7
3
7 2 2
1 22 7 7
V = xx(96 x 4 x= 128
) x 12
=3154 cm3
cm
V=
3
7 2 2

V = xx(16 xx 6 xx 4 ) x 12 = 154 cm3
V=

Maka, volume bangun ruang gabungan tersebut adalah
= 768 + 128 = 896 cm3.
b. Volume Balok adalah
V= 10 x 8 x 6 = 480 cm3
Volume prisma tersebut sama dengan volume setengah balok
sehingga
V=

1
x 9 x 10 x 8 =360 cm3
2

Maka, volume bangun ruang gabungan tersebut adalah
= 480 + 360 = 840 cm3.
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Penilaian
Ayo Berlatih 5 dinilai dengan menggunakan nilai angka.
Daftar Periksa “Kerjasama Kelompok”
Kriteria
Bertanggung jawab terhadap tugas
Menghargai ide dan pendapat
teman kelompok
Memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap tugas kelompok
Saling membantu anggota
kelompok
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Baik

Cukup

Kurang

KD dan Indikator

KD:
3.7 Menjelaskan bangun ruang
yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun ruang,
serta luas permukaan dan
volumenya
Indikator:
•
Menjelaskan konsep luas
permukaan bangun ruang

ater

8

i

M

Luas Permukaan

KD:
4.7 Mengidentifikasi bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta
luas permukaan dan volumenya
Indikator:
•
Menemukan luas permukaan
dari dari prisma, tabung dan
limas
•
mengaplikasikan konsep luas
permukaan untuk memecahkan
masalah dengan benar
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan konsep luas permukaan
bangun ruang dengan benar.
2. Setelah bereksplorasi, siswa menemukan luas permukaan dari dari prisma,
tabung dan limas dengan benar.
3. Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengaplikasikan konsep luas
permukaan untuk memecahkan masalah dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 1 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran: kubus, tabung, balok, prisma segitiga, benang.
3. Penilaian : Ayo Berlatih 6 dinilai nilai angka dan daftar periksa kerja sama
kelompok

Istilah Penting
Luas Permukaan
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Bagan Proses Pembelajaran materi 8
“LuasPermukaan”

Eksplorasi 1
“Ayo Mencoba”
Siswa bereksplorasi
untuk menemukan
konsep luas permukaan.
Siswa menemukan luas
permukaan kubus dan
tabung.

Eksplorasi 2
“Ayo Temukan”

Secara berkelompok siswa
diminta menemukan luas
permukaan dari balok dan
prisma segitiga.

1

Penguatan

2

3

“Ayo Berlatih 6”
Siswa mengerjakan
soal-soal Ayo Berlatih
6 sebagai penguatan
konsep luas permukaan.
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

•
•

•

•

•

Di awal kegiatan, siswa akan bereksplorasi
untuk menemukan konsep luas permukaan.
Guru membawa selembar kertas (2D) dan
bentuk kubus (3D). Guru menghubungkan
antara konsep keliling pada 2D dan luas
permukaan pada 3D.
Guru bisa menunjukkan keliling 2D adalah
jumlah sisi membatasi 2D. Menekankan bahwa
pada 3D jumlah luas sisi yang membatasi 3D
disebut sebagai luas permukaan.
Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok
terdiri dari 5 atau 6 siswa. Dalam kelompok,
siswa akan bereksplorasi menemukan luas
permukaan kubus dan tabung.

Materi 8

Luas Permukaan

Perhatikan persegi berikut.
D
C

s

A

B

s

Sisi persegi = s cm
Keliling persegi = ... + ... + ... + ... = 4 x s cm
Keliling persegi adalah jumlah sisi yang membatasi persegi.
Pada bangun ruang, kamu telah mengenal konsep keliling sebagai luas permukaan.
Luar permukaan adalah jumlah luas sisi yang membatasi bangun ruang.
Perhatikan kubus berikut!
Panjang sisi kubus adalah s cm

S cm

s cm

Jaring-jaring kubus
Permukaan kubus adalah 6 persegi dengan sisi s cm.
Luas persegi = ... x ...
= s2 cm2
Luas permukaan kubus = 6 x luas persegi = 6 x ...
154
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Siswa bereksplorasi dengan panduan instruksi dan pertanyaan dari buku
siswa.
Hasil yang diharapkan:
Kubus
Kubus terdiri dari 6 sisi yang bentuknya persegi. Jika panjang sisi
persegi adalah s, maka luas persegi adalah s x s atau s2
Luas permukaan kubus 6 x s x s atau 6 x s2.
Tabung
Tabung terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 selimut.
Luas lingkaran π x r2
Selimut tabung bentuknya persegi panjang. Panjangnya sama
dengan keliling lingkaran yaitu 2 x π x r. Lebarnya sama dengan
tinggi tabung atau t.
Luas selimut adalah p x l = 2 x π x r x t
Luas permukaan tabung adslah 2 x π x r2+ 2 x π x r x t
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•

•
•

Secara berkelompok siswa diminta untuk
menemukan luas permukaan dari balok dan
prisma segitiga.
Siswa menulis langkah-langkah menemukan
luas permukaan kedua bangun dengan runtut.
Setiap kelompok diminta menempelkan
hasil pekerjaannya di dinding kelas. Setiap
kelompok saling melihat hasil pekerjaan
kelompok lain.

•

Guru memberikan penguatan.

•

Siswa mencatat kesimpulan di buku tulis
masing-masing.

•

Perhatikan tabung berikut!

t
r
Jaring-jaring tabung
Permukaan tabung adalah 2 lingkaran dengan jari-jari r dan satu persegi panjang.
Luas lingkaran

= ...

Luas persegi panjang = ...
Coba kamu ukur keliling lingkaran dan panjang persegi panjang dengan
menggunakan benang, apakah panjangnya sama?
Panjang persegi panjang sama dengan keliling lingkaran.
p = 2xπ xr
Lebar persegi panjang sama dengan tinggi tabung yaitu l = t
Luas persegi panjang

= p x l, karena p = ... dan l = ...

Luas persegi panjang = ... x ...
Luas permukaan tabung = (2 x luas lingkaran) + luas persegi panjang
= ... + ...

Dengan langkah yang sama, coba kamu temukan luas permukaan balok dan
prisma segitiga.

t

t prisma

l

t alas

p

a
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Diskusi kelompok dinilai dengan menggunakan
daftar periksa diskusi kelompok.
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6

•
•
•

•

•

Guru mengawali dengan mengulang kembali
konsep luas permukaan.
Siswa mengerjakan soal-soal ayo berlatih 6
secara mandiri.
Guru mencontohkan mengerjakan soal
dengan langkah-langkah yang runtut seperti
menuliskan ukuran panjang, rumus, dan
kesimpulan.
Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku
tulisnya. Guru bisa memfoto kopi hasil lembar
soal “Ayo Berlatih”. Setelah siswa selesai
mengerjakan, Guru membahas soal-soalnya
secara klasikal.

Presentasikan hasilmu.
Untuk bangun-bangun yang lain, rumus luas permukaannya akan kamu pelajari
di jenjang berikutnya.

6
1. Hitunglah luas permukaan dari bangun ruang berikut.
a.

b.

______________

c.

______________
e.

d.

______________

______________
f.

______________

______________

2. Perhatikan gambar berikut! Tentukan luas permukaan dari setiap bangun
ruang.
a.

H

G

G
F

E

F

E

H

b.

5 cm
D
A

c.

C

4 cm

A
E

D

C

6 cm

5 cm

C
3 cm

F

4 cm

D

B

7 cm

B

15 cm

d.
7 cm

B

3 cm
A

3. Volume sebuah kubus adalah 125 cm3. Tentukan luas permukaan kubus tersebut!
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Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami contoh
pengerjaan guru dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya bila ada
yang belum dimengerti.
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•

Siswa mengerjakan soal secara mandiri, guru bisa memilih soal-soal
yang akan dimasukkan dalam nilai. Pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan penilaian angka.

Kunci jawaban ayo berlatih 6
1.

a. Lp = 2((3x2) + (2x1) + (3x2)) = 2(14) = 28 satuan luas
b. Lp = 6(2x2) = 24 satuan luas
c.

Lp = 2((3x2) + (2x4) + (3x4)) = 52 satuan luas

d. Lp = 6(3x3) = 54 satuan luas
e. Lp = 2((2x3) + (2x3) + (2x2)) = 32 satuan luas
f.

Lp = 2((2x4) + (2x4) + (2x2)) = 40 satuan luas

2. a. s = 4 cm
Lp = 6 x s2
Lp = 6 x 4 x 4 = 96 cm2
b. Lp = 2 (p.l + p.t + l.t)
Lp = 2 (7x5 + 7x3 + 5x3) = 142 cm2
c.

Lp = (6x4) + (6x3) + (5x6) +

1
1
(3x4) + (3x4)
2
2

= 24 + 18 +30 + 6 + 6 = 84 cm2
d. t= 15 cm, r= 7 cm
Lp= 2 x π x r x (t +r)
1 22
3 2
V =2 xx
xx77xx7(15+7)
x 24 = 1.232cm
Lp=
= 968 cm
3 7
3. Volume sebuah kubus = 125 cm2
Luas permukaan?
Jawab:
V= r3
125 cm3 = r3

r = 3 125 cm3
r = 5 cm
Lp = 6 x r2
Lp = 6 (5 cm)2
Lp = 6 x 25 cm2 = 150 cm2
Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 150 cm2.
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4. Lp= 2(pxl + pxt + lxt)
Maka:
Lp= 2(15x8 + 15x4 + 8x4) = 2(120 + 60 +32) = 2 x 212 = 424 cm2
Jadi, Windy membutuhkan 424 cm2 kertas kado untuk melapisi kotak
miliknya.
5. Berapa liter yang dibutuhkan untuk mengecat semua kaleng?
Jawab: r= 3,5 cm, t= 5 cm
Maka:
1 22
V = 2xx
x 7 x 7 x 24 = 1.232cm3 2
Lp=
3 7 x 3,5 x (5+35) = 187 cm
Karena Pak Amir mempunyai 5 buah kaleng, maka:
187 x 5 = 935 cm2
Jadi, total luas kaleng yang harus dicat Pak Amir adalah 935 cm2.
6. Luas karton yang dimiliki Fitri = (40 cm x 48 cm) = 1.920 cm2
a. Ingin membuat kubus dengan panjang sisi
Maka:
Lp= 6 x s2
Lp= 6 x 8 x 8 = 384 cm2
Untuk membuat satu wadah , diperlukan 384 cm2 dari karton
b. Banyak wadah yang dapat dibuat adalah 1.920 : 384 = 5 buah.

Penilaian
Ayo berlatih 6 dinilai dengan menggunakan nilai angka.
Daftar Periksa “Kerjasama Kelompok”
Kriteria

Baik

Cukup

Kurang

Bertanggung jawab terhadap tugas
Menghargai ide dan pendapat
teman kelompok
Memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap tugas kelompok
Saling membantu anggota
kelompok
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•

•

Setelah siswa selesai belajar materi bab
3. Guru dan siswa akan mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan pada bagian “Aku
Bisa Matematika”.
Guru membahas satu-persatu pertanyaan,
menjelaskan maksudnya dan meminta siswa
untuk menjawab.

•

Guru memotivasi bahwa semua siswa bahwa
mereka bisa metamatika.

•

Siswa mengisi menulis aku bisa matematika
di buku tulis masing-masing.

•

4. Windy memiliki kotak berbentuk balok berukuran (15cm x 8cm x 4cm). Ia ingin
membungkus kotak dengan kertas kado.
Berapa cm2 kertas kado yang dibutuhkan untuk melapisi
seluruh kotak?
5. Pak Amir seorang pengrajin souvenir. Ia biasa membuat
souvenir dari kaleng berbentuk tabung seperti gambar berikut.
Berapa liter cat yang dibutuhkan Pak Amir untuk mengecat
lima kaleng bentuk tabung dengan Ukuran tabung r= 3,5 cm
dan t= 5 cm. (Catatan: seluruh bagian kaleng dicat).
6. Fitri memiliki kertas karton berukuran (40cm x 48cm) .
Dari kertas karton itu, ia ingin membuat beberapa kubus kecil. Ukuran sisi
kubus kecil adalah 8 cm.
a. Berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat satu kubus kecil?
b. Berapa banyak kubus kecil yang dapat Fitri buat?

Setelah selesai belajar satu materi, apakah kemampuanmu dalam belajar
Matematika terus meningkat? Jawablah pertanyaan berikut! Sebelum menjawabnya, kamu perlu merenungkan proses belajarmu.
Strategi baru apa yang kamu
pelajari? Jelaskan!

Jelaskan konsep baru yang kamu
pelajari!
Lengkapi dengan contoh.

Bangun
Ruang
Jelaskan kesalahan apa yang kamu
lakukan pada materi ini?
Apa yang kamu pelajari dari
kesalahan itu?

Catatan apa yang sudah kamu buat?
Apakah catatan itu membantumu
untuk semakin memahami konsep?

Siswa juga bisa menuliskan di kertas polos
dan hasilnya di pajang di dinding kelas.
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•

Lembar ini bertujuan untuk merefleksi kemampuan dan keterampilan
belajar siswa. Selain itu juga memotivasi siswa untuk meyakini bahwa
mereka bisa matematika.

•

Asah kemampuanmu tidak harus dikerjakan
oleh semua siswa.

•

Lembar ini bisa dikerjakan oleh siswa-siswa
yang sudah memahami materi dengan baik
sebagai pengayaan.

•

Guru mengecek dan memberikan apresiasi
atas pekerjaan siswa.

1. Sebuah kardus berbentuk balok mempunyai
volume 1000 cm3.
Tentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran kardus
tersebut.
2. Coba kamu selesaikan kembali masalah di halaman 112.

a. Kardus manakah yang dapat Udin gunakan?
b. Bagaimana kamu mengetahuinya?
3. Sebuah bentuk mempunyai volume 1000 cm3. Tentukan kemungkinankemungkinan bentuknya.
4. Udin mempunyai kertas karton berbentuk persegi dengan luas 100 cm2. Udin
ingin membuat sebuah kotak untuk tempat kado.
Tentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran kotak yang dapat dibuat Udin.
Kotak mana yang mempunyai volume paling besar?
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Kunci Jawaban Asah Kemampuanmu
1.

Pernyataan ini adalah benar, karena 20 x 20 x 20 = 8.000 cm3

2. Volume satu buah gelas 10 x 10 x 10 = 1.000 cm3
Volume sepuluh buah gelas 10 x 1.000 = 10.000 cm3
Volume wadah berbentuk kubus 30 x 30 x 30 = 27.000 cm3
Volume wadah berbentuk balok 50 x 10 x 20 = 10.000 cm3
Jadi, wadah yang paling tepat digunakan adalah wadah yang
berbentuk balok dengan ukuran (50x10x20) cm3.
3

Kemungkinan gambar bentuknya diantaranya adalah
5 cm
5 cm

4 cm

5 cm
10 cm

2 cm

2 cm
25 cm

2 cm

4. Kemungkinan kotak yang dapat Udin buat diantaranya adalah

2 cm

16 cm

1 cm

Volumenya adalah 16 x 1 x 2 = 32 cm3

4 cm
Volumenya adalah 7 x 2 x 4 = 56 cm3

7 cm

2 cm

Dari kedua kemungkinan tersebut, volume lebih besar adalah 56 cm3.

•

Siswa mengerjakan projek secara mandiri. Awalnya guru menjelaskan
kriteria yang diharapkan.

•

Siswa membuat draf untuk desain kotak pensilnya . Siswa menentukan
ukuran panjang, lebar, dan tinggi.

•

Siswa membuat jaring-jaringnya dari kertas bekas yang berukuran tebal
misal kalender
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•

Siswa menggunting jaring-jaring, dan menempelnya sehingga menjadi
kotak pensil.

•

Siswa bisa menghias.

•

Siswa menulis langkah-langkah pembuat dengan runtut.

•

Siswa menghitung volume dan luas permukaan kotak pensil buatannya.
Rubrik Projek
Membuktikan Luas Lingkaran
Kriteria
Persiapan

Baik sekali
• Membuat draf
ukuran dengan
proporsional

Baik

Cukup

Kurang

Memenuhi
2 dari 3
kriteria yang
diharapkan

Memenuhi
1 dari 3
kriteria yang
diharapkan

Belum
memenuhi
kriteria yang
diharapkan

Memenuhi
2 dari 3
kriteria yang
diharapkan

Memenuhi
1 dari 3
kriteria yang
diharapkan

Belum
memenuhi
kriteria yang
diharapkan

Siswa menghitung
luas permukaan
dengan benar

Saat
menghitung
melakukan
1 sampai 2
kesalahan

Saat
menghitung
melakukan
3 sampai 4
kesalahan

Saat
menghitung
melakukan
lebih dari 5
kesalahan

Siswa menghitung
volume dengan
benar

Saat
menghitung
melakukan
1 sampai 2
kesalahan

Saat
menghitung
melakukan
3 sampai 4
kesalahan

Saat
menghitung
melakukan
lebih dari 5
kesalahan

• Menyiapan alat
dan bahan dengan
lengkap
• Membuat dengan
prosedur yang
benar
Produk

• Jaring-jaring
yang dibuat
menghasilkan
produk yang
sesuai.
• Produk rapi
• Produk dihias
dengan menarik

Perhitungan
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•

Setelah berakhir satu materi, siswa dan guru
melakukan refleksi bersama-sama.

•

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan
dalam lembar refleksi.

•

Siswa menjawab secara bergantian.

•

Lembar refleksi ini bertujuan untuk merefleksi
sikap belajar siswa dan mengembangkan
nilai-nilai positif.

•

Guru terus memotivasi siswa untuk menjadi
pembelajar yang baik.

Buatlah sebuah kotak pensil.

Kamu dapat membuat kotak dari bahan yang ada di sekitarmu.
Gambarlah modelnya terlebih dahulu. Tentukan ukurannya!
Mengapa kamu memilih ukuran dan bentuk tersebut? Jelaskan alasanmu!

Kamu sudah belajar tentang bangun ruang.
Sekarang kamu akan melakukan refleksi terkait materi ini.
Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan di bukumu!

•

•

Setelah selesai, siswa menuliskan refleksi
dengan panduan pertanyan di buku siswa di
buku tulis masing-masing.

1. Hal terpenting apa yang kamu pelajari? Jelaskan alasanmu!
2. Kapan kamu merasa paling antusias? Jelaskan!
3. Kapan kamu merasa paling tidak antusias? Jelaskan!
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Setiap siswa secara berpasangan menyampaikan hasil refleksi mereka
selama belajar materi bangun ruang.
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Kompetensi Dasar
Bab 4 Pengolahan Data

3.8 Menjelaskan dan
membandingkan modus,
median, dan mean dari data
tunggal untuk menentukan
nilai mana yang paling tepat
mewakili data

Bab 4
Pengolahan
Data

4.8 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan modus,
median, dan mean dari data
tunggal dalam menyelesaikan
masalah.
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Peta Konsep
Bab 4

Pengolahan
Data

terdiri atas

Median

Modus

Mean

Untuk

Menyelesaikan
masalah sehari-hari

Materi Prasyarat
1. Operasi hitung bilangan cacah dan pecahan
2. Membaca data
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KD dan Indikator
KD:

KD:

3.8 Menjelaskan dan membandingkan modus,
median, dan mean dari data tunggal untuk
menentukan nilai mana yang paling tepat
mewakili data

4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan modus, median, dan mean dari data
tunggal dalam menyelesaikan masalah.

Indikator:

Indikator:

•

Menjelaskan konsep median

•

Menemukan cara menentukan median

•

Memberikan contoh penggunaan median
dalam kehidupan sehari-hari

•

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan
median dalam kehidupan sehari-hari

•

Menjelaskan jenis data yang sesuai dan
kurang sesuai dengan ukuran pemusatan
median

•

Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan
dari median

KD:

KD:

3.8 Menjelaskan dan membandingkan modus,
median, dan mean dari data tunggal untuk
menentukan nilai mana yang paling tepat
mewakili data

4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan modus, median, dan mean dari data
tunggal dalam menyelesaikan masalah.

Indikator:

Indikator:

•

Menjelaskan konsep modus

•

Menemukan cara menentukan modus

•

Memberikan contoh penggunaan modus
dalam kehidupan sehari-hari

•

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan
modus dalam kehidupan sehari-hari

•

Menjelaskan jenis data yang sesuai dan
kurang sesuai dengan ukuran pemusatan
modus

•

Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan
dari modus

KD:

KD:

3.8 Menjelaskan dan membandingkan modus,
median, dan mean dari data tunggal
untuk menentukan nilai mana yang paling
tepat mewakili data

4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
modus, median, dan mean dari data tunggal
dalam menyelesaikan masalah.

Indikator:

Indikator:

•

Menjelaskan konsep mean

•

Menemukan cara menentukan mean

•

Memberikan contoh penggunaan mean
dalam kehidupan sehari-hari

•

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan
mean dalam kehidupan sehari-hari

•

Menjelaskan jenis data yang sesuai dan
kurang sesuai dengan ukuran pemusatan
mean

•

Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari
mean
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Pengorganisasian Pembelajaran Bab 4
“Pengolahan Data”
“Diagram KWL”

Tahukah Kamu

2

Siswa menuliskan halhal yang sudah diketahui
dan ingin diketahui tentang
pengolahan data dalam
bentuk diagram KWL (Know,
Want to Know, Learned). Di
akhir pembelajaran, siswa
menuliskan hal-hal yang
sudah dipelajari

Teks ini berisi
penggunaan data dalam
kehidupan sehari-hari.
Siswa akan membaca
teks “Tahukah Kamu” dan
mendiskusikannya. Guru
menguatkan sikap positif
yang harus terus siswa
kembangkan.
1

Materi 2

Materi 1

4

“Modus”

“Mediam”

Siswa bereksplorasi untuk
menemukan konsep
modus. Siswa menganalisis
penggunaan modus dalam
kehidupan sehari-hari.

Siswa bereksplorasi untuk
menemukan konsep
mean. Siswa menganalisis
penggunaan mean dalam
kehidupan sehari-hari.

Siswa bereksplorasi untuk
menemukan konsep
median. Siswa menganalisis
penggunaan median dalam
kehidupan sehari-hari.

Aku Bisa
Matematika

Materi 3
“Mean (rata-rata)”

3

6

5
Siswa menuliskan konsep
yang disudah dipelajari dan
hal-hal positif lainnya.
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Asah Kemampuanmu
Siswa mengasah
kemampuan berpikir kritis
untuk menyelesaikan
masalah terkait dengan
pengolahan data.
7

Projek
Siswa mencari data
di sekitar, mengolah
menggunakan
ukuran pemusatan.
Siswa membuat
kesimpulan.

Ayo Renungkan

9

Siswa menuliskan
refleksinya selama belajar
pengolahan data Refleksi
dari sisi akademis dan
sikap.
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8

Tahukah Kamu

•

Siswa membaca teks tentang data bullying.
Secara klasikal guru membahas dampak
bullying berdasarkan data.

•

Guru menguatkan pentingnya menghargai
sesama.

•

Berdasarkan fakta tersebut, guru juga
menguatkan tentang keagungan Tuhan yang
menciptakan manusia berbeda-beda dengan
suatu tujuan.

Bullying

Tahukah Kamu

Dampak bullyin
g sangatlah serius
. Berikut
adalah hasil peneli
tian dalam bentu
k diagram
batang.

.com)

•

•

Guru menyampaikan bahwa fakta tentang
data sampah plastik. Guru membahas
dampak dari hal tersebut.

Bullying adala
h tindakan menya
kiti orang lain.
Hal ini dapat berup
a kekerasan fisik
seperti
memukul, mend
orong, dan lain-la
in. Dapat juga
verbal seperti
mengejek, berka
ta kasar, dll. Saat
ini, ada istilah
cyber bullying
yang menggunak
media seperti
an
sms, facebook,
whatshap dan
lain.
lain-

(Sumber: enkiquotes

Dampak paling
terbesar dari bullyin
g adalah
depresi sedan
g dengan persen
tasi 49%.
Banyak hal yang
dapat kamu lakuka
n untuk
mencegah bullyin
g. Contohnya
adalah
menghargai perbe
daan. Tuhan menci
ptakan
setiap manusia
berbeda-beda
dengan
tujuan tertentu.
Dengan saling
meng
hargai
kita akan dapat
hidup damai dan
dari bullying.
bebas

rian Alam
Plastik, untuk Kelesta
negara
Indonesia adalah
Jambeck (2015),
h
Berdasarkan data
r di dunia. Sampa
sampah plastik terbesa
yang
kedua penghasil
pai 187,2 juta ton
menca
kan
plastik yang dihasil
,
CNN Indonesia.com
Data
laut.
ke
menuju
sia
tahun rata-rata Indone
setiap
butkan
menye
plastik.
juta ton sampah
menghasilkan 3,2
Kurangi Sampah

hawatirkan. Limbah
Hal itu sangat mengk
rian
ari lautan. Kelesta
plastik sangat mencem
Bahan
akan terganggu.
ekosistem di laut
menyebabkan hewan
berbahaya dari plastik
ar.
laut mati atau tercem
dan tumbuhan di
ia.
aya bagi manus
Hal ini juga berbah
yang tercemar dapat
Memakan hasil laut
tan.
mengganggu keseha
rian
menjaga kelesta
i manusia adalah
Tugas kita sebaga
naan plastik.
mengurangi penggu
alam. Caranya adalah
tempat minum isi
belanja, gunakan
tas
n
kembali.
Misalkan gunaka
yang dapat dicuci
makan
kotak
n
ulang, gunaka
hal-hal tadi untuk
kita, melakukan
Mulailah dari diri
kita.
melestarikan bumi

(Sumber: Pixabay

)

Bab 4: Pengolahan data

163

Guru memotivasi siswa untuk menjaga bumi.

Diagram KWL

•

Sebelum memulai pembelajaran, siswa akan mengisi diagram KWL
tentang pengolahan data. Diagram KWL berisi tentang :
a. (Know) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang sudah mereka
ketahui tentang pengolahan data.
b. W(Want to Know) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang
ingin mereka ketahui tentang pengolahan data.
c.

L(Learned) pada kolom ini siswa menuliskan hal-hal yang sudah
mereka pelajari tentang pengolahan data.
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Tabel KWL
Bilangan Bulat
Apa yang kamu
ketahui tentang
median, modus, dan
mean (rata-rata)?
Tulislah.

Apa yang ingin kamu
ketahui tentang
median, modus, dan
mean (rata-rata)?
Tulislah.

Apa yang sudah
kamu pelajari tentang
median, modus, dan
mean (rata-rata)?
Ditulis setelah siswa
selesai belajar materi
ini.

•

Diharapkan dengan mengisi diagram KWL ini dapat mengasah rasa ingin
tahu siswa.
Siswa bisa menulis tabel KWL ini di buku tulis mereka.
K (Know)
Apa yang kamu ketahui
tentang pengolahan
data?
Siswa dibebaskan untuk
menjawab sesuai dengan
pengetahuan yang sudah
mereka miliki.
Kemungkinan jawaban
dari siswa
• Pengolahan data
contohnya mean,
modus, dan median.

W (want to Know)
Apa yang ingin kamu
ketahui tentang
pengolahan data?

Siswa menuliskan
• Siswa menuliskan
pertanyaan hal-hal
bagian ini di akhir
yang ingin mereka
pembelajaran.
ketahui.
Setelah mempelajari
satu materi penuh
Kemungkinan jawaban
tentang pengolahan
dari siswa
data, siswa
• Apa itu pengolahan
menuliskan hal-hal
data?
yang sudah mereka
• Bagaimana cara
pelajari pada tabel
mengolah data?
ini.
• Apa manfaatnya?
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L (Learned)
Apa yang sudah
kamu pelajari tentang
pengolahan data?
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• Penulisan tabel ini
dipandu pertanyaan
dari “Aku bisa
Matematika”

KD dan Indikator

KD:
3.8 Menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan
mean dari data tunggal untuk
menentukan nilai mana yang
paling tepat mewakili data
Indikator:
•
Menjelaskan konsep median
•
Memberikan contoh
penggunaan median dalam
kehidupan sehari-hari
•
Menjelaskankan jenis data
yang sesuai dan kurang
sesuai dengan ukuran
pemusatan median

ater

1

i

M

Median

KD:
4.8 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan modus,
median, dan mean dari data
tunggal dalam menyelesaikan
masalah.
Indikator:
•
Menemukan cara menentukan
median
•
Menyelesaikan masalah yang
terkait dengan median dalam
kehidupan sehari-hari
•
Mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan dari median
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Setelah bereksplorasi, sisw mampu menjelaskan konsep median dengan
benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan cara menentukan median
dari sebuah data dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu memberikan contoh penggunaan
median dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait
dengan median dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskankan jenis data yang sesuai
dan kurang sesuai dengan ukuran pemusatan median dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan dari median dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1. Waktu : 3 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit
2. Media Pembelajaran: kertas, gunting,
3. Penilaian : Ayo Berlatih,

Istilah Penting
Median
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Bagan Proses Pembelajaran materi 1
“Median”

Eksplorasi
“Ayo Mencoba”

Aplikasi Konsep

Siswa melakukan
percobaan untuk
menemukan konsep
median

“Ayo Berdiskusi”

1

2
Siswa mendiskusikan nilai
tengah ata median dari
data yang disajikan.

Analisis
“Ayo Temukan”

Analisis
“Ayo Berdiskusi”

Siswa mengamati pola
untk menemukan cara
menghitung median
pada data yang
jumlahnya banyak. 3

Siswa menganalisis
kelebihan dan kelemahan
dari modus
4

Penguatan

5

“Ayo Berlatih 1”
Siswa mengerjakan soalsoal Ayo Berlatih sebagai
penguatan konsep.
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1
•
•
•

Siswa bereksplorasi
konsep median.

untuk

menemukan

Siswa dibagi dalam kelompok.
kelompok terdiri dari 5 siswa.

Materi 1

Median

Setiap

Guru menceritakan data tentang kebiasaan
membaca buku yang dilakukan oleh Udin
dan teman-temannya.

•

Guru bertanya kepada siswa median dari
data tersebut.

•

Siswa mendiskusikan median data tersebut.

Satu cara membaca data dengan menemukan ukuran pemusatan data. Ukuran
pemusatan menunjukkan sebuah data. Ada tiga ukuran pemusatan data, yaitu
median, modus, dan rata-rata.
Apa perbedaan ketiganya?
Kapan median, modus, dan rata-rata digunakan?
Cara mudah untuk mengetahui ukuran pemusatan data adalah menemukan
mediannya.
Median disebut sebagai nilai tengah dari data berurutan. Bagaimana cara
menemukan median?
Ilustrasi cerita berikut akan membantumu menemukan median.
Cara Menemukan Median

Siti, Udin, Dayu, Edo, dan Lani sedang berdiskusi pentingnya membaca buku.
Mereka menyampaikan berapa kali membaca buku dalam seminggu.
Berikut adalah banyak data buku yang dibaca dalam satu minggu dari 5 anak.
Siti

Udin

Dayu

1

2

3

Edo

Lani

4

5

Bab 4: Pengolahan data

165

•

Secara berkelompok, siswa akan menemukan median dengan melakukan
percobaan dengan panduan di buku siswa.

•

Siswa menyiapkan peralatan seperti kertas,
dan gunting

•

Guru menjelaskan dahulu langkah-langkah
percobaan.
Setelah selesai, siswa mendiskusikan
tentang hasil percobaan.
Hasil yang diharapkan adalah
setelah mengurutkan bilangan, siswa
menemukan bilangan yang di tengah
adalah 3.

Siti berpikir, berapa nilai tengah data (mediannya)? Dapatkah
kamu membantunya?
Diskusikan dengan kelompokmu, berapakah mediannya?
Jelaskan alasanmu!

Kegiatan: Menemukan Konsep Median.
Lakukan langkah-langkah berikut.
•

Ambillah selembar kertas putih. Lipat
memanjang menjadi 4 bagian.

•

Gunting lipatannya.

•

Ambil satu lipatan, lipat menjadi 5 bagian
seperti contoh.

•

Urutkan data dari kecil ke besar dan
tulislah pada kertas.

•

Lipat kertas menjadi 2 sama besar.

Apakah kamu menemukan bilangan yang di
tengah?
Bilangan apakah itu?

Ketika data diurutkan dari yang terkecil ke
terbesar, nilai yang di tengah adalah median.
Urutan dari data tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5.
Median dari data tersebut adalah 3. Artinya 3
adalah nilai tengah data.
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•

Guru memberikan penguatan.
Ketika data diurutkan dari kecil ke besar, nilai yang ditengah
adalah median.

•

Siswa akan disajikan masalah, di mana data ditambah dengan Dino.

•

Siswa menemukan median data terbaru.
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•

Siswa dibebaskan untuk menemukan median
dengan menggunakan cara sendiri.
Ada kemugkinan siswa akan kesulitan.
Namun, jika hal tersebut terjadi, mintalah
siswa untuk menemukan median dengan
menggunakan percobaan yang dilakukan
sebelumnya.

Saat Siti, Udin, Dayu, Edo, dan Lani berdiskusi mengenai pentingnya membaca,
tiba-tiba datanglah Dino. Dino juga ikut berdiskusi bersama-sama.
Dino menyampaikan bahwa ia membaca buku 6 kali selama satu minggu.

Berikut adalah data banyaknya membaca buku dalam satu minggu dari 6 anak.
Siti

Udin

Dayu

Edo

Lani

Dino

2

3

4

5

6

1

Siti berpikir, berapa nilai tengah data (median) setelah Dino
datang?

•

Guru menguatkan tentang media data yang
berjumlah genap. Guru bisa mensimulasikan
dengan menggunakan guntingan kertas,
menulis bilangan pada kertas, dan melipatnya.

Lakukan percobaan dengan kelompokmu untuk menemukan
mediannya. Kamu dapat mengikuti langkah-langkah dari
percobaan sebelumnya.

Setelah data diurutkan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Median dari data tersebut adalah 3,5. Artinya 3,5 adalah
nilai tengah data.

Median adalah nilai tengah data. Cara menemukan median adalah
1. urutkan data dari yang terkecil ke terbesar;
2. tentukan nilai tengahnya;
3. jika ada 2 nilai tengah, jumlahkan dan bagi 2.
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•

Setelah memahami konsep median dan cara menemukannya, siswa akan
mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah.

•

Siswa tetap bekerja dalam kelompok, dalam kelompok siswa menentukan
median dari data yang disajikan.

•

Siswa menulis jawaban mereka di buku tulis
masing-masing.

•

Guru memotivasi siswa untuk mengerjakan
dengan langkah yang runtut.

Diskusikan soal berikut dengan
kelompokmu.
1. Siti, Edo, Udin, Lani, dan Dayu mengikuti
tes Matematika. Sebelum tes, Siti
sangat rajin belajar. Sementara Udin
tidak mau belajar.
Berikut adalah data hasil tes.
Siti

Edo

Udin

Lani

Dayu

100

60

50

80

70

Temukan median dari data di atas. Tuliskan hasilnya di bukumu.

Hasil yang diharapkan:
1. Setelah diurutkan datanya adalah 50,
60, 70, 80, 100.

Urutkan data dari yang terkecil ke terbesar

: ...

Mediannya

: ...

Apa kesimpulanmu dari data di atas?

2. Siti, Edo, Udin, Lani, Dayu, dan Dino menimbang berat badan mereka.
Berikut adalah data berat badan.
Siti

Edo

Udin

Lani

Dayu

34 kg

40 kg

38 kg

36 kg

32 kg

Temukan median dari data di atas. Tulis
hasilnya di bukumu.

Median data tersebut adalah 70. Artinya
nilai tengah datanya adalah 70.

Urutkan data dari kecil ke besar :
Mediannya

:

Apa kesimpulanmu dari data di atas?

Bagaimana menemukan median untuk data yang jumlahnya banyak?
Isilah tabel berikut.
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•

Siswa akan bentuk umum cara mencarai median dengan melihat polanya.

•

Siswa tetap bekerja dalam kelompok.

•

Setiap kelompok akan mengamati data dan menemukan mediannya.
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•

Setelah itu, siswa akan menemukan
kesimpulan cara mencari median dari data
yang jumlahnya besar. Siswa menuliskan
kesimpulan dengan panduan pertanyaan di
buku siswa.

Median ada di data ke (n + 1)= (7 + 1)= 8= 4

2

2

2

Data

8

8

9

9

10

10

11

Data ke-

1

2

3

4

5

6

7

Median di data ke 4, yaitu 9.
Jadi, median data A adalah 9.
Data B 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12.
Banyak data (n) adalah 8 (genap).

n
2

Median ada di antara data ke =

Data
Data
ke-

8
= 4 dan data ke 5.
2

8

8

9

9

10

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Median di antara data ke 4 dan 5, yaitu
Jadi median data B adalah 9,5.

(9 + 10) 19
= = 9, 5
2
2

Temukan median data-data berikut. Tuliskan kesimpulanmu!
Kamu akan menemukan fakta-fakta lainnya tentang median.

•

Siswa akan menganalisis 3 data (Data A, Data
B, dan Data C) untuk menemukan kelebihan
dan kekurangan dari median.

•

Siswa memenukan median dari 3 data
yang disajikan. Siswa akan mendiskusikan
pertanyaan berdasarkan data tersebut.

•

Guru memberikan kesempatan
menyampaikan pendapatnya.

kepada

Hasil yang diharapkan:
1. Untuk data A, median mewakili data
nilai tengah data A karena nilai pada
data A hampir sama., Yaitu 4, 2, 6, 8.
Tidak ada data yang nilainya jauh.
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setiap

kelompok

untuk

Data A
Berikut adalah data lama menonton TV dalam 1 minggu.
Nama siswa

Lama menonton TV

Siti
Udin
Lani

2. Data B dan c, median kurang mewakili
nilai tengah data karena jarak antar
data terlalu jauh.
Misalkan data C, 10 jt, 1 jt, 2 jt
Guru mengenalkan konsep pencilan.
Pencilan adalah data yang nilainya
sangat jauh dengan data lainnya.

Edo
Dayu
Mewakili 2 jam
Temukan median dari data di atas. Tuliskan hasilnya di bukumu.
Urutkan data dari yang terkecil ke terbesar : ...
Mediannya

: ...

Apa kesimpulanmu dari data di atas?

Data B
Berikut adalah data banyaknya pensil yang dibeli selama 1 bulan.
Nama siswa

Turus

Frekuensi

Siti

4

Udin

3

Lani

2

Edo

15
1

Dayu
Temukan median dari data di atas. Tuliskan hasilnya di bukumu.

Sehingga 10 jt pada data C disebut
sebagai pencilan.

Urutkan data dari yang terkecil ke terbesar : ...
Mediannya

: ...

Apa kesimpulanmu dari data di atas?
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Median tidak cocok mewakili data yang
ada pencilannya.
•

Kegiatan diskusi dinilai dengan daftar periksa diskusi kelompok.

•

Guru menguatkan tentang kelebihan dan kelemahan dari median.
(informasi ini bisa ditemukan di buku siswa)
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•

Guru menyampikan bahwa ada nilai pemusatan lain yaitu modus yang
bisa melengkapi informasi dari pemusatan data.

Pertemuan 2 “latihan soal-soal Median”
1

1

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Di bawah ini adalah data dari berat badan siswa kelas 6C
Berat Badan

Turus

Frekuensi

35 kg
36 kg

•
•

Guru mengawali dengan mengulang kembali
konsep median

38 kg
42 kg
a. Lengkapi tabel di atas.
b. Tentukan median dari data tersebut.
2. Di bawah ini adalah data berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti
siswa.
Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Siswa mengerjakan soal-soal ayo berlatih
secara mandiri.

Ekskul

Banyaknya

Frekuensi

PMR
Paskibra
Pramuka

•

Guru mencontohkan mengerjakan soal
dengan langkah-langkah yang runtut seperti
menuliskan data dan kesimpulan.

Seni
Sepak bola

1 gambar mewakili 5 orang siswa
a. Lengkapi tabel di atas.
b. Tentukan median dari data yang disajikan dalam piktogram tersebut.
3. Perhatikan data yang disajikan pada diagram batang berikut!

•

Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku
tulisnya. Guru bisa memfoto kopi hasil lembar
soal “Ayo berlatih”. Setelah siswa selesai
mengerjakan, Guru membahas soal-soalnya secara klasikal.
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•

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami contoh
pengerjaan guru dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya bila ada
yang belum dimengerti.

•

Siswa mengerjakan soal secara mandiri, guru bisa memilih soal-soal
yang akan dimasukkan dalam nilai. Pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan penilaian angka.

Kunci jawaban ayo berlatih 1
1.

a. Jawaban
Berat Badan

Turus

Frekuensi

kg 35

5

kg 36

3

kg 38

4

kg 42

2
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b.
Banyak data tersebut adalah 14
Sehingga, median berada pada data ke-7 dan data ke-8 atau

14
14
 7 dan data ke-  1  8
2
2

Median ada pada data ke-

Data ke-7 = 36 dan data ke-8 = 36
Sehingga, median 

36  36
 36
2

Jadi, median dari data tersebut adalah 36
2. a. Di bawah ini adalah data berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler yang
diikuti siswa.
Jenis Kegiatan Ekstrakulikuler
Ekskul

Banyaknya

Frekuensi

PMR

6 x 5 = 30

Paskibra

4 x 5 = 20

Pramuka

7 x 5 = 20

Seni

9 x 5 = 45

Sepak bola

10 x 5 = 50

1 gambar mewakili 5 orang siswa
b. Median
Banyak siswa 180 siswa
data tersebut jika diurutkan menjadi
180
180
91
+1=
= 90 dan data ke2
2
Data ke- 90 adalah seni dan data ke- 91 adalah seni

Median berada pada data ke-

Sehingga median dari data tersebut adalah ekstrakulikuler seni.
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3. Perhatikan data yang disajikan pada diagram batang di bawah ini.
Ukuran Sepatu

Frekuensi

35

5

36

12

37

10

38

8

39

3

Total data = 38
Median data ke

38
37 + 37
= 19 dan 20,
= 37
2
2

Jadi median = 37
4. Total data = 43
Median data ke-

43 + 1 44
= = 22
2
2

Mediannya yaitu 75
5. Jawaban:
a. 1, 3, 5, 8, 12
Median = 5

c.

40, 65, 65, 70, 75, 80, 90
Median = 70

b. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Median = 5

d.

15, 20, 23, 23, 25, 25, 26
Median = 23

6. Data 50, 70, 80, 80, 85, 90
Median
7.

80 + 80
= 80
2

a. 4, 5, 7, 8, 10 Median = 7
b. Jika ingin median = 7 maka data pada minggu ke-6 adalah 7.
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Penilaian
Ayo Berlatih dinilai dengan penilaian angka
Daftar Periksa “Kerjasama Kelompok”
Kriteria
Bertanggung jawab terhadap tugas
Menghargai ide dan pendapat
teman kelompok
Memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap tugas kelompok
Saling membantu anggota
kelompok
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Baik

Cukup

Kurang

KD dan Indikator

KD:
3.8 Menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan
mean dari data tunggal untuk
menentukan nilai mana yang
paling tepat mewakili data
Indikator:
•
Menjelaskan konsep modus
•
Memberikan contoh penggunaan modus dalam kehidupan sehari-hari
•
Menjelaskankan jenis data
yang sesuai dan kurang sesuai dengan ukuran pemusatan modus

ater

2

i

M

Modus

KD:
4.8 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan modus,
median, dan mean dari data
tunggal dalam menyelesaikan
masalah.
Indikator:
•
Menemukan cara menentukan
modus
•
Menyelesaikan masalah yang
terkait dengan modus dalam
kehidupan sehari-hari
•
Mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan dari modus
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Setelah bereksplorasi, sisw mampu menjelaskan konsep modus dengan
benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan cara menentukan modus
dari sebuah data dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu memberikan contoh penggunaan
modus dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait
dengan modus dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskankan jenis data yang sesuai
dan kurang sesuai dengan ukuran pemusatan modus dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan dari modus dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 2 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: kertas, gunting,
3. Penilaian : Ayo Berlatih,

Istilah Penting
Modus
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Bagan Proses Pembelajaran materi 2
“Modus”

Eksplorasi
“ Ayo Mencoba”
Siswa melakukan
percobaan untuk
menemukan konsep
modus

Aplikasi Konsep

2

“Ayo Temukan”
Siswa mendiskusikan
modus dari data yang
disajikan.
1

Analisis
“Ayo Berdiskusi”
Siswa memecahkan
masalah dari data
yang disajikan. Siswa
menganalisis kelebihan
dan kelemahan dari
modus
3

Penguatan
“ Ayo Berlatih 2”
Siswa mengerjakan soalsoal Ayo Berlatih sebagai
penguatan konsep.
4
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

•
•

Siswa bereksplorasi
konsep modus.

untuk

menemukan

Siswa dibagi dalam kelompok.
kelompok terdiri dari 5 siswa.

Materi 2

Modus

Setiap

Sebagai salah satu ukuran pemusatan, median mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Ada satu lagi ukuran pemusatan data, yaitu modus. Modus dapat
melengkapi informasi dari sebuah data, sehingga akan membantu dalam
mengambil suatu kesimpulan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar/bertanya, warna apa yang
paling banyak disukai, siapa yang paling banyak dipilih, dan lain-lain. Itulah
penggunaan modus dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan berikut akan membantumu memahami modus.

•

Guru mengingatkan bahwa dalam kehidupan
sehari-hari, kita sering mendengar/bertanya,
warna apa yang paling banyak disukai, siapa
yang paling banyak dipilih, dan lain-lain.
Itulah penggunaan modus dalam kehidupan
sehari-hari.

Kegiatan : Menemukan Konsep Modus
Udin dan Edo bergabung dalam tim basket.
Tim basket itu akan menentukan warna untuk
kostum mereka.
Warna kostum yang dipilih adalah hijau, merah,
dan putih.
Berikut adalah warna yang dipilih oleh 9 pemain.
Hijau, Merah, Merah, Putih, Merah, Hijau, Merah, Putih, Putih
Warna yang paling banyak dipilih pemain adalah _________________________
Bagaimana kamu mengetahuinya?

Masukkan data di atas dalam tabel berikut.

•

Guru menceritakan data tentang tim basket
yang akan memilih warna kostum untuk tim
mereka.

•

Guru bertanya kepada siswa modus dari data
tersebut.

•

Siswa mendiskusikan modus data tersebut
dengan mengisi tabel frekuensi dari data.
Siswa menulis hasilnya di buku tulis masingmasing.

Turus

Frekuensi

Hijau
Merah
Putih
Warna merah adalah modus dari data di atas. Artinya warna merah paling
banyak dipilih oleh siswa.
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Salah satu ukuran pemusatan adalah menemukan
modus.
Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari
sebuah data.
Cara menemukan modus adalah sebagai kalimat.
1. Hitunglah frekuensi setiap data.
2. Modus adalah data yang memiliki frekuensi paling
banyak.

•

Guru menguatkan bahwa:

•

Siswa akan menghitng modus dari data
tinggi badan balita.

•

Warna

Desa Suka Maju mengadakan kegiatan Posyandu. Mereka mendata tinggi badan
balita berumur 4 tahun.
Berikut adalah data tinggi badan balita 4 tahun.
Tinggi badan

Banyaknya

Frekuensi

101
102
103

Guru memotivasi siswa untuk menghitung
data dengan teliti.

104
Mewakili 2 balita.
Modus dari data di atas adalah_________________________________________

•
•
•

Setelah menemukan modus, siswa diminta
mendiskusikan pertanyaan.
Setiap
kelompok
diminta
menyampaikan hasil pekerjaannya.
Guru memberikan penguatan.
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Apakah modus sebuah data dapat lebih dari satu?_________________________

Pada sebuah data dapat terdapat lebih dari 1 modus.
Modus data di atas adalah 101 cm dan 104 cm.
Artinya tinggi badan balita paling banyak adalah 101 cm
dan 104 cm. Masing-masing sebanyak 6 balita.

untuk
178
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Temukan modus dari data berikut.

•

Setelah
memahami
konsep
modus
dan cara menemukannya, siswa akan
mengaplikasikannya
dalam
pemecahan
masalah.

1. Berikut adalah data penjualan baju di Toko Dewi selama 1 bulan.
Nama Barang

Piktograp

Frekuensi

Kaos

...

Celana Panjang Pria

...

Celana Panjang Wanita

...

Kemeja Pria

...

Kemeja Wanita

...

Mewakili 10 barang yang dijual.
Modus data di atas adalah….

•

•

Siswa tetap bekerja dalam kelompok, dalam
kelompok siswa menentukan median dari
data yang disajikan.
Siswa menulis jawaban mereka di buku tulis
masing-masing.

Artinya….
Jika kamu menjadi pemilik toko Dewi, jenis pakaian apa yang akan lebih
banyak kamu beli pada bulan berikutnya? Mengapa? Jelaskan!
2. Desa Sukasari mengadakan kegiatan posyandu.
Berikut adalah data berat badan balita berumur 2 tahun.
8 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 14 kg, 9 kg, 13 kg, 14 kg
9 kg, 10 kg, 13 kg, 14 kg, 10 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg.
a. Modus data di atas adalah _________________________
________
Artinya ___________________________________________________
b. Berat balita umur 2 tahun dikelompokkan menjadi 3 jenis.
Baik 12 kg - 14 kg
Kurang 9 kg – 11 kg
Buruk kurang dari 9 kg
Jika kamu menjadi pegawai puskesmas, apa yang akan kamu lakukan?

•

Guru memotivasi siswa untuk mengerjakan
dengan langkah yang runtut.
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Hasil yang diharapkan:
1. Modus data adalah celana panjang wanita yaitu 40. Artinya
celana panjang wanita yang paling banyak terjual.
Jika menjadi penjual banyak hal yang bisa dilakukan yaitu:
•

Bisa menambah celana panjang sebagai barang yang
dijual.

•

Bisa meningkatkan mutu barang lain supaya semakin
laku terjual.

•

Memberikan promosi untuk barang yang lainnya.

3. Berikut adalah data mainan yang paling banyak dipakai oleh pengunjung di
taman kota selama 1 bulan.
Nama mainan

Banyak Pengguna

Ayunan

70

Perosotan

75

Jungkat Jungkit

80

Kursi Putar

90

Modus data di atas…
Artinya _______________________________________________________
Jika kamu menjadi pengelola taman kota, apa yang akan kamu lakukan?

•

•

•

Siswa akan data tentang mainan di sekolah.
Siswa menganalisis data tersebut dan
mendiskusikan pertanyaannya.
Siswa menemukan modus dari data yang
disajikan.
Siswa
akan
mendiskusikan
pertanyaan berdasarkan data tersebut.
Guru memberikan kesempatan kepada setiap
kelompok untuk menyampaikan pendapatnya.

Sekolah Suka Maju ingin melakukan
perbaikan mainan sekolah. Sekolah
itu hanya mempunyai dana untuk
memperbaiki satu mainan.
Sebelum memperbaiki, pihak
sekolah melakukan pendataan
mainan yang rusak.
Setelah itu, melakukan survei
kepada seluruh siswa yang
berjumlah 200 orang.
Mainan yang diperbaiki adalah
mainan yang paling banyak disukai siswa.
Berikut adalah hasil surveinya.
Nama mainan

Turus

Ayunan

Frekuensi
57

Jungkat- jungkit

57

Perosotan

46

Kursi putar

40

Modus data tersebut adalah….
Artinya ....
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Hasil yang diharapkan:
1. Ada 2 modus dari data di tersebut yaitu ayunan dan
jungkat-jungkit yaitu 57.
2. Karena ada 2 modus, hal itu menyulitkan kepala sekolah
dalam mengambil keputusan.
3. Dari hal tersebur diharapkan siswa bisa menganalisis
kelebihan dan kelemahan dari median.
•

Kegiatan diskusi dinilai dengan daftar periksa diskusi kelompok.

•

Guru menguatkan tentang kelebihan dan kelemahan dari modus.
(informasi ini bisa ditemukan di buku siswa)

•

Guru menyampikan bahwa ada nilai pemusatan lain yaitu mean (ratarata) yang bisa melengkapi informasi dari pemusatan data.

Pertemuan 2 “latihan soal-soal Modus”
2

2
1. Perhatikan setiap data berikut! Kemudian tentukan modus dari setiap data.
a. 10, 20, 40, 30, 35, 20
b. 2, 5, 5, 1, 0, 6, 7, 2, 0, 3, 6, 7, 8, 3, 5, 7, 7, 4, 7
c. 13, 12, 15, 12, 13, 17
d. 1, 4, 7, 8, 2, 6, 11, 10, 9
2. Di bawah ini adalah data dari hobi siswa kelas 6A.

•

Hobi

Guru mengawali dengan mengulang kembali
konsep modus

Turus

Frekuensi
9

Berenang
Menonton

6

Membaca

12

Bermain games

12

a. Kegiatan yang paling banyak digemari siswa adalah ... .
b. Modus dari data tersebut adalah ... .

•
•

Siswa mengerjakan soal-soal ayo berlatih
secara mandiri.

3. Di bawah ini adalah data berbagai jenis jajanan di sekolah dan banyak siswa
yang membeli jajanan tersebut.
Jajanan di Sekolah
Jajanan

Banyaknya

Frekuensi

Batagor
Cilok

Guru mencontohkan mengerjakan soal
dengan langkah-langkah yang runtut seperti
menuliskan data dan kesimpulan.

Roti
Jus

Susu
* 1 gambar mewakili 2 orang siswa
Jajanan apa yang paling banyak dibeli siswa? Berapa orang yang
membelinya?

•

Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku
tulisnya. Guru bisa memfoto kopi hasil lembar
soal ‘Ayo berlatih”. Setelah siswa selesai
mengerjakan, Guru membahas soal-soalnya secara klasikal.
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•

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami contoh
pengerjaan guru dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya bila ada
yang belum dimengerti.

•

Siswa mengerjakan soal secara mandiri, guru bisa memilih soal-soal
yang akan dimasukkan dalam nilai. Pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan penilaian angka.
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Kunci jawaban ayo berlatih 2
1.

Jawaban:
a. 10, 20, 40, 30, 35, 20
Modus = 20

c.

13, 12, 15, 12, 13, 17
Modus = 12 dan 13

b. 2, 5, 5, 1, 0, 6, 7, 2, 0, 3, 6, 7,
8, 3, 5, 7, 7, 4, 7
Modus = 7

d.

1, 4, 7, 8, 2, 6, 11, 10, 9
Tidak ada modus pada data ini

2. Di bawah ini adalah data dari hobi siswa kelas 6A
Hobi

Turus

Frekuensi

Berenang

9

Menonton

6

Membaca

12

Bermain games

12

a. Kegiatan yang paling banyak digemari siswa adalah menonton dan
bermain games
b. Modus dari data tersebut adalah menonton dan bermain games
3. Di bawah ini adalah data berbagai jenis jajanan di sekolah dan banyak
siswa yang membeli jajanan tersebut
Jajanan di Sekolah
Jajanan

Banyaknya

Frekuensi

Batagor

5 x 2 = 10

Cilok

6 x 2 = 12

Roti

10 x 2 = 20

Jus

16 x 2 = 32

Susu

11 x 2 = 22

* 1 gambar mewakili 2 orang siswa
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Jajanan apa yang paling banyak dibeli siswa? Berapa orang yang
membelinya? (32 siswa)
4. a. Jenis transportasi yang paling banyak digunakan siswa adalah
(Angkutan umum)
b. Berapa anak yang menggunakan transportasi paling banyak tersebut?
(40 siswa)
5. Hasil Test Matematika Siswa Kelas 6B
Hasil Test Matematika Siswa Kelas 6B
Nilai

Turus

Frekuensi

65

5

75

7

80

10

85

12

90

7

100

3

Modus = 85
6.

•

Pengunjung pada hari Selasa adalah 40 orang

•

Pengunjung pada hari Senin 40 - 15 = 25 pengunjung

•

Pengunjung pada hari Rabu 40 + 26 = 66 pengunjung

•

Pengunjung pada hari Kamis 66 + 11 = 77 pengunjung

a. Pengunjung paling banyak adalah pada hari Kamis
b. Pengunjung paling sedikit adalah pada hari Senin
c. Modus dari data tersebut adalah 77 pengunjung
7.

•

Nisa makan 7 potong kue

•

Febi makan 7 - 1 = 6 potong kue

•

Tia makan 6 + 2 = 8 potong kue

•

Santi makan 8 + 4 = 12 potong kue

•

Sarah makan 12 - 2 = 10 potong kue
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a. Anak yang memakan kue paling sedikit adalah Febi
b. Anak yang memakan kue paling banyak adalah Santi
c.

Modus dari data tersebut adalah Santi (memakan 12 kue)

8. Jawaban:
Minggu

Poin

1

3+2+1=6

2

3+2=5

3

6+2+1=9

4

2+1=3

a. Tim 6B dapat mencetak gol paling banyak, pada minggu ke- 3 yaitu 9
gol
b. Modus dari data tersebut adalah minggu ke-3 yaitu 9 gol

Penilaian
Ayo Berlatih dinilai dengan penilaian angka
Daftar Periksa “Kerjasama Kelompok”
Kriteria

Baik

Cukup

Kurang

Bertanggung jawab terhadap
tugas
Menghargai ide dan
pendapat teman kelompok
Memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap tugas
kelompok
Saling membantu anggota
kelompok
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KD dan Indikator

KD:
3.8 Menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan
mean dari data tunggal untuk
menentukan nilai mana yang
paling tepat mewakili data
Indikator:
•
Menjelaskan konsep
mean(rata-rata)
•
Memberikan contoh penggunaan mean(rata-rata) dalam
kehidupan sehari-hari
•
Menjelaskankan jenis data
yang sesuai dan kurang sesuai dengan ukuran pemusatan mean(rata-rata)

ater

3

i

M

Mean
(Rata-rata)

KD:
4.8 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan modus,
median, dan mean dari data
tunggal dalam menyelesaikan
masalah.
Indikator:
•
Menemukan cara menentukan
mean (rata-rata)
•
Menyelesaikan masalah yang
terkait dengan mean(rata-rata)
dalam kehidupan sehari-hari
•
Mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan dari mean(rata-rata)
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Uraian Kegiatan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Setelah bereksplorasi, sisw mampu menjelaskan konsep mean(rata-rata)
dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan cara menentukan mean
(rata-rata) dari sebuah data dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu memberikan contoh penggunaan
mean(rata-rata) dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait
dengan mean(rata-rata)dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskankan jenis data yang sesuai
dan kurang sesuai dengan ukuran pemusatan mean(rata-rata) dengan
benar.
Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan dari mean(rata-rata)dengan benar.

Pengorganisasian Pembelajaran
1.

Waktu : 3 kali pertemuan, @ 2 x 35 menit

2. Media Pembelajaran: 3. Penilaian : Ayo Berlatih, Rubrik Projek

Istilah Penting
Mean (rata-rata)
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Bagan Proses Pembelajaran materi 3
“Mean (Rata-rata)”

Eksplorasi
“ Ayo Mencoba”
Siswa bereksplorasi
untuk menemukan titik
keseimbangan dari
neraca yang disajikan.
Guru mengkaitkan titik
keseimbangan sebagai
rata-rata.

Aplikasi Konsep

2

“Ayo Temukan”

1

Siswa melakukan percobaan
untuk menemukan cara
menghitung rata-rata dari
data.

Analisis
“Ayo Berdiskusi”
Siswa memecahkan
masalah dari data
yang disajikan. Siswa
menganalisis kelebihan
dan kelemahan dari
mean
3

Penguatan
“ Ayo Berlatih 3”
Siswa mengerjakan soalsoal Ayo Berlatih sebagai
penguatan konsep.
4
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Rincian Kegiatan
Pertemuan 1

•

Guru membawa neraca 2 lengan yang menunjukkan berat seimbang di
sebelah kiri dan sebelah kanan.

•

Guru menjelaskan kondisi neraca yang seimbang. Jika hal itu sulit, guru
bisa menggunakan gambar yang ada di buku siswa. Guru menunjukkan
bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan keseimbangan. Dimana
berat sebelah kiri dan kanan sama.

•

Siswa diminta untuk memberikan tanda, dimana menunjukkan gambar
yang seimbang.

•

Guru bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Guru menguatkan bahwa
dikatakan seimbang jika sebelah kiri dan kanan beban sama.

•

Guru mengkaitkan konsep tersebut dengan konsep rata-rata:

•

Dengan konsep tersebut, siswa akan diminta menemuka rata-rata data.
Hasil yang diharapkan:
1. Titik keseimbangan 4
Rata-rata data adalah 4
2. Titik keseimbangan 4,5
Rata-rata data adalah 4,5

Materi 3

Mean (Rata-Rata)
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah rata-rata.
Contohnya rata-rata nilai ulangan, rata-rata tinggi badan, dan lain-lain.
Lalu apakah rata-rata itu?
Kegiatan berikut akan membantumu memahaminya.

Kegiatan: Menemukan Konsep Rata-Rata Cara 1
Perhatikan gambar berikut! Gambar berikut menunjukkan bahwa di kedua sisi
seimbang.

3. Titik keseimbangan 5,5
Rata-rata data adalah 5,5
4. Titik keseimbangan 5,5

Tanda titik juga menunjukkan titik keseimbangan.

Rata-rata data adalah 5,5
Bab 4: Pengolahan data
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Siswa akan bereksplorasi lebih lanjut untuk menemukan cara menentukan
rata-rata dari sebuah data.
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•

Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa.

•

Siswa akan disajikan sebuah masalah tentang coklat yang dimiliki oleh
Siti dan teman-temannya.

•

Setiap kelompok melakukan percobaan
dengan panduan instruksi dan pertanyaan
dari buku siswa.

•

Siswa bisa mensimulasikan dengan kancing
atau benda-benda lain untk menunjukkan
potongan-potongan coklat.

Kegiatan: Menemukan Konsep Rata-Rata Cara 2
Kegiatan berikut juga akan membantumu menemukan tentang
rata-rata.
Edo mempunyai 9 cokelat. Siti mempunyai 11 cokelat. Lani
mempunyai 13 cokelat. Dayu memiliki 7 cokelat. Udin
mempunyai 5 cokelat.
Berapakah rata-rata dari cokelat yang mereka miliki?
Untuk menemukannya, lakukan aktivitas berikut.
1. Buat tumpukan cokelat yang dimiliki oleh masing-masing anak.
13 12 11 10 9 -

•

•

Setelah
melakukan
percobaan,
siswa
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang
ada di buku siswa.
Guru
meminta
beberapa
kelompok
mempresentasikan hasil pekerjaannya.

8 7 6 5 4 3 2 1 -

Edo

Siti

Lani Dayu Udin

2. Pindahkan cokelat sehingga tingginya sama rata!
Kamu dapat mempraktikkannya dengan menggunakan kancing, permen,
atau benda-benda lain di sekitarmu.
3. Setelah tingginya sama rata, berapakah tinggi cokelat masing-masing anak?
Hitung jumlah seluruh cokelat

Bagi jumlah seluruh cokelat
dengan banyak anak.

... + ... + ... + ... + ... = ...

... : ... = ...

•

Guru memberikan penguatan tentang konsep
rata-rata seperti yang tertera di buku siswa.

•

Untuk mengaplikasikan konsep rata-rata, siswa dengan kelompoknya
akan mendiskusikan 2 pertanyaan pada bagian ”Ayo berdiskusi” di buku
siswa.

•

Guru memotivasi siswa untuk mengerjakan dengan runtut.

•

Setiap satu soal selesai, guru secara klasikal membahasnya.

•

Guru memberikan penguatan seperti yang ada di buku siswa.

Tinggi cokelat yang sama rata juga menunjukkan rata-rata data.
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Dari hasil diskusi data 1 sampai 3, siswa akan mendiskusikan kelebihan dan
kekurangan dari mean.
Kelebihan

Kekurangan

Menunjukkan titik keseimbangan
data

Kurang cocok data yang mempunyai
pencilan.

Menunjukkan data yang sama rata

Untuk menemukkannya perlu
perhitungan
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Di akhir pembelajar guru menguatkan bahwa:

Sama dengan median dan modus, rata-rata juga
mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk melihat
informasi dari suatu data dengan lengkap, sebaiknya kita
menggunakan ketiga ukuran pemusatan, yaitu median,
modus, dan rata-rata.

Pertemuan 2 “latihan soal-soal Mean atau rata-rata”
3

•

Guru mengawali dengan mengulang kembali
konsep rata-rata

Apakah rata-rata yang kamu temukan mewakili data tersebut? Mengapa?
Coba kamu temukan median dan modusnya ...

•
•

•

Siswa mengerjakan soal-soal ayo berlatih
secara mandiri.
Guru mencontohkan mengerjakan soal
dengan langkah-langkah yang runtut seperti
menuliskan data dan kesimpulan.
Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di buku
tulisnya. Guru bisa memfoto kopi hasil lembar
soal ‘Ayo berlatih”. Setelah siswa selesai
mengerjakan, Guru membahas soal-soalnya
secara klasikal.

Kesimpulan baru apa yang kamu temukan ...

Diskusikan kelebihan dan kekurangan dari rata-rata.
Kelebihan

Kekurangan

Sama dengan median dan modus, rata-rata juga
mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk melihat
informasi dari suatu data dengan lengkap, sebaiknya
kita menggunakan ketiga ukuran pemusatan, yaitu
median, modus, dan rata-rata.

3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Tentukan titik keseimbangannya. Tuliskan rata-ratanya.
a.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b.

•

Guru memberi kesempatan kepada siswa
untuk memahami contoh pengerjaan guru
dan memberi kesempatan siswa untuk
bertanya bila ada yang belum dimengerti.

•

Siswa mengerjakan soal secara mandiri, guru bisa memilih soal-soal
yang akan dimasukkan dalam nilai. Pekerjaan siswa dinilai dengan
menggunakan penilaian angka.
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Kunci Jawaban Ayo Berlatih 3
1.

Tentukan titik keseimbangannya. Tulis rata-ratanya.

a.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total jarak 5 ke kiri

3

2
2

Total jarak 5 ke kanan

3

Sehingga, titik keseimbangannya adalah 4 atau mean dari data
tersebut adalah 4
b.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total jarak 4 ke kiri

1

3
3

1

Total jarak 4 ke kanan

Sehingga, titik keseimbangannya adalah 7 atau mean dari data
tersebut adalah 7

2. Amel memiliki 9 koin, Ani
memiliki 7 koin, dan Susi
memiliki 11 koin. Mereka ingin
saling berbagi koin yang dimiliki
sehingga mereka mendapatkan
koin sama banyak. Koin yang
masing-masing mereka
dapatkan adalah 9 koin

Amel
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Ani

Susi

3. Dina memiliki 8 potong cokelat, Gita memiliki 6 potong cokelat, dan Tika
memiliki 10 potong cokelat.
Dina, Gita, dan Tika saling berbagi cokelat mereka sehingga mereka
mendapatkan cokelat sama banyak.
Berapa cokelat yang masing-masing mereka dapatkan? Berapa rataratanya?

Coklat
Dina

8

Coklat
Gita

8

Coklat
Tika

8

a. Jumlah cokelat Dina, Gita, dan Tika 8 + 6 + 10 = 24 cokelat
24

b. Banyak cokelat yang masing-masing mereka dapatkan 3 = 8
4. Di bawah ini adalah data dari tinggi badan sepuluh siswa kelas 6D
Tinggi Badan

Model Turus

Frekuensi

150 kg

2

152 kg

5

153 kg

1

155 kg

2

a. Tuliskan semua data yang di sajikan pada tabel di atas.
150, 150, 152, 152, 152, 152, 152, 153, 155, 155
b. Tentukan mean dari data tersebut.

150, 150, 152, 152, 152, 152, 152, 153, 155, 155 1523
= = 152, 3
10
10
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5. Di bawah ini adalah keuntungan berjualan es lilin yang diperoleh Siska
dalam 7 hari.
Hari

Keuntungan

Jumlah

Senin

4 x 20.000 = Rp80.000,00

Selasa

3 x 20.000 = Rp60.000,00

Rabu

5 x 20.000 = Rp100.000,00

Kamis

3 x 20.000 = Rp60.000,00

Jumat

5 x 20.000 = Rp100.000,00

Sabtu

7 x 20.000 = Rp140.000,00

Minggu

6 x 20.000 = Rp120.000,00

1 gambar mewakili Rp20.000,00
a. Tuliskan semua data yang di sajikan pada tabel di atas.
80.000, 60.000, 100.000, 60.000, 100.000, 140.000, 120.000
b. Tentukan mean dari data tersebut.
80.000, 60.000, 100.000, 60.000, 100.000, 140.000, 120.000 660.000
= = 94.285, 7
7
7

6. Karena ada kenaikan bahan baku untuk membuat donat, harga donat
di kantin pun mengalami kenaikan seperti yang disajikan pada diagram
batang berikut
a. Tuliskan semua data yang di sajikan pada tabel di atas.

1.000,1.200,1.300,1.400,1.500
b. Tentukan mean dari data tersebut.

1.000 +1.200 +1.300 +1.400 +1.500 6.400
=
= 1.280
5
5
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7.

Mean dari data tersebut adalah

55+ 55+ 60 + 70 + 70 + 70 + 75+ 78 + 78 + 80 691
=
= 69,1
10
10
8. Perhatikan data di bawah ini.
3, 4, 4, 6, 5, 7, 2, 9
a. Mean dari data tersebut adalah

3 + 4 + 4 + 6 + 5+ 7 + 2 + 9 40
=
=5
8
8

b. Kalikan setiap data dengan 2, maka mean dari data yang baru
adalah

c.

(3x2)+(4x2)+(4x2)+(6x2)+(5x2)+(7x2)+(2x2)+(9x2) 80
=
= 10
8
8
Mean dari kedua data tersebut berbeda. Mean dari data yang
masing-masing dikalikan dengan 2 (data baru) sama dengan mean
pada data awal dikalikan dengan 2 atau 10 = 5 x 2.

9. Kiki diberikan uang jajan untuk 5 hari oleh orang tuanya.
Rata-rata uang yang Kiki habiskan adalah Rp5.500,00 /hari.
Uang jajan yang diberikan Kiki untuk 5 hari adalah 5.500 x 5 =
Rp27.500,00

Pertemuan 3 “Latihan soal-soal median, modus, dan mean”
5

•

Siswa mengerjakan soal soal ayo berlatih. Sebelumnya guru mengulang
kembali konsep median, modus, dan rata-rata.

Kunci Jawaban Ayo Berlatih 4
1.

a. Jawaban
Goal yang dapat dicetak Tim Kelas 6c pada pertandingan futsal
Minggu ke-

Turus

Frekuensi

Minggu ke-1

3

Minggu ke-2

4
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Minggu ke-3

1

Minggu ke-4

2

Minggu ke-5

3

Minggu ke-6

1

b. Tentukan modus, mean, dan median dari data tersebut.
Modus = 1 dan 3

=

3 + 4 +1+ 2 + 3 +1 14
= = 2, 3
6
3

Median
Data tersebut diurutkan menjadi 1, 1, 2, 3, 3, 4
Median pada data keMedian =

6
=3
2

dan data ke-

6
+1= 4
2

2+3 5
= = 2, 5
2
2

2. Perhatikan data pada diagram batang di bawah ini.
a. Tabel dari diagram batang di atas.
Lama belajar siswa

Frekuensi

2 jam

5

3 jam

2

2,5 jam

6

0,5 jam

2

1 jam

4

1,5 jam

3

b. Modus, mean, dan median dari data di atas.
Modus = 2,5 jam

(2x5)+(3x2)+(2, 5x6)+(0, 5x2)+(1x4)+(1, 5x3) 40, 5
=
= 1, 84
22
22
Data tersebut diurutkan menjadi
Mean =

0.5, 0.5,1,1,1,1,1.5,1.5,1.5, 2, 2, 2, 2, 2, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 3
Median pada data keMedian =
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= 11 dan data ke+1= 12
2
2

2+2 4
= = 2 jam
2
2
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3. Piktogram di bawah ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan Jihan perbulan untuk membeli buku.
a.
Biaya yang Dikeluarkan Jihan untuk Membeli Buku
Bulan ke-

Biaya

Frekuensi

Bulan ke-1

3 x 10.000 = Rp30.000,00

Bulan ke-2

2 x 10.000 = Rp20.000,00

Bulan ke-3

3 x 10.000 = Rp30.000,00

Bulan ke-4

1 x 10.000 = Rp10.000,000

Bulan ke-5

4 x 10.000 = Rp40.000,00

Bulan ke-6

3 x 10.000 = Rp30.000,00

*1 buku berarti Rp10.000,00
b. Modus, mean, dan median dari data di atas
Modus = Rp30.000,00
Mean =
30.000 + 20.000 + 30.000 + 30.000 + 40.000 + 30.000 180.000
=
= Rp30.000, 00
6
6

Median
Data tersebut diurutkan menjadi
20.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 40.000

Median pada data ke-

6
6
= 3 dan data ke- +1= 4
2
2

Median
=

30.000 + 30.000 60.000
=
= Rp30.000, 00
2
2
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4. Jawaban:
a. Tabel dari diagram batang di atas.
Pembelian tepung terigu

Frekuensi (kg)

Minggu ke-1

3

Minggu ke-2

4

Minggu ke-3

6

Minggu ke-4

4

b. Modus, mean, dan median dari data di atas
Modus 4 kg
3 + 4 + 6 + 4 17
= = 4, 25 kg
4
4
Median

Mean

Data tersebut diurutkan menjadi 3, 4, 4, 6
4

4

Median pada data ke- 2 = 2 dan data ke- +1= 3
2
Median =
c.

4+4 8
= = 4 kg
2
2

Pada bulan ke-2, pembelian tepung terigu meningkat dua kali nya
pada setiap minggu.

d. Data pembelian tepung terigu pada bulan ke-2
Pembelian tepung terigu (bulan
ke-2)

Frekuensi (kg)

Minggu ke-1

6

Minggu ke-2

8

Minggu ke-3

12

Minggu ke-4

8

e. Modus, mean, dan median dari data pada bulan ke-2
Modus 8 kg
6 + 8 +12 + 8 34
=
= 8, 5 kg
4
4
Median

Mean

Data tersebut diurutkan menjadi 6, 8, 8, 12
Median pada data keMedian =
286

4
4
= 2 dan data ke- +1= 3
2
2

8 + 8 16
= = 8 kg
2
2
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f.

Bandingkan hasilnya dengan hasil pada data bulan ke-1.
Hasil modus, mean, dan median dari data pembelian pada bulan
ke-2 adalah dua kalinya hasil modus, mean, dan median dari data
pembelian bulan ke-1.

5. Berikut ini adalah data warna kesukaan 32 siswi kelas 6

a. Diantara ukuran pemusatan data (modus, mean, median) yang lebih
tepat untuk menggambarkan data di atas adalah modus.
b. Modusnya adalah merah muda
6. Lima buah data memiliki median 6 .
Modus dari data tersebut adalah 4 dan 8.
a. Data yang dimaksud adalah 4, 4, 6, 8, 8
b. Jumlah dari data tersebut adalah 4 + 4 + 6 + 8 + 8 = 20
c. Mean dari data tersebut adalah
7.

Perhatikan data di bawah ini.

20
=4
5

20, 27, 30, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 41, 42
a. Modus, mean, dan median dari data tersebut adalah
Modus 30 dan 41
Mean 20 + 27 + 30 + 30 + 32 + 35+ 38 + 39 + 41 + 41+ 42 = 375 = 34, 09
11
11
Median
Median pada data ke- 6
Median = 35
b. Setiap data dijumlahkan dengan 10 , kemudian tentukan modus,
mean, dan median dari data yang baru.
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Data yang baru 30, 37, 40, 40, 42, 45, 48, 49, 51, 51, 52
Modus, mean, dan median dari data tersebut adalah
Modus 40 dan 51
30 + 37 + 40 + 40 + 42 + 45+ 48 + 49 + 51 + 51+ 52 485
=
= 44, 09
11
11
Median

Mean

Median pada data ke- 6
Median = 45
c.

Modus, mean, dan median dari data baru masing-masing
merupakan modus, mean, dan median data yang lama ditambahkan
dengan 10 atau selisih masing-masing modus, mean, dan median
dari data lama dan baru adalah 10

8. Sebuah toko dapat menjual celana dengan berbagai ukuran dalam satu
hari yang disajikan pada data berikut.
28, 30, 31, 30, 26, 27, 34, 38, 36, 32, 34, 30, 34
a. Modus, mean, dan median dari data tersebut adalah
Modus 30 dan 34
Mean
28 + 30 + 31+ 30 + 26 + 27 + 34 + 38 + 36 + 32 + 34 + 30 + 34 410
=
= 31, 54
13
13

Median
Data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar
26, 27, 28, 30, 30, 30, 31, 32, 34, 34, 34, 36, 38
Median pada data ke- 7
Median = 31
b. Ukuran pemusatan data yang lebih tepat digunakan untuk mengetahui
rata-rata dari data tersebut adalah modus, karena ukuran celana yang
dijual tidak ada yang dilambangkan dengan bilangan selain bilangan
bulat. Sehingga mean kurang tepat digunakan. Pada data ini median
dapat digunakan, namun jika data ditambah sehingga banyak datanya
genap, maka ada kemungkinan nilai mediannya bukan bilangan bulat.
Sehingga ukuran pemusatan data yang paling tepat adalah modus.
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Penilaian
Ayo Berlatih dinilai dengan penilaian angka
Daftar Periksa “Kerja sama Kelompok”
Kriteria

Baik

Cukup

Kurang

Bertanggung jawab terhadap tugas
Menghargai ide dan pendapat
teman kelompok
Memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap tugas kelompok
Saling membantu anggota
kelompok

•

Setelah siswa selesai belajar materi bab 4. Guru dan siswa akan
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pada
bagian “Aku Bisa Matematika”.
6. Lima buah data memiliki median 6.

Modus dari data tersebut adalah 4 dan 8.

•

Guru membahas satu-persatu pertanyaan,
menjelaskan maksudnya dan meminta siswa
untuk menjawab.

•

Guru memotivasi bahwa semua siswa bahwa
mereka bisa metamatika.

•

Siswa mengisi menulis aku bisa matematika
di buku tulis masing-masing.

•
•

Siswa juga bisa menuliskan di kertas polos
dan hasilnya di pajang di dinding kelas.
Lembar ini bertujuan untuk merefleksi
kemampuan dan keterampilan belajar siswa.
Selain itu juga memotivasi siswa untuk
meyakini bahwa mereka bisa matematika.

a. Tuliskan data yang dimaksud
b. Tentukan jumlah dari data tersebut.
c. Tentukan mean dari data tersebut.
7. Perhatikan data di bawah ini.
20, 27, 30, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 41, 42
a. Tentukan modus, mean, dan median dari data tersebut.
b. Setiap data dijumlahkan dengan 10 , kemudian tentukan modus, mean,
dan median dari data yang baru.
c. Jelaskan perbedaan modus, mean, dan median dari kedua data tersebut.
8. Sebuah toko dapat menjual celana dengan berbagai ukuran dalam satu hari
yang disajikan pada data berikut.
28, 30, 31, 30, 26, 27, 34, 38, 36, 32, 34, 30, 34
a. Tentukan modus, mean, dan median dari data tersebut.
b. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang data di atas?

Setelah selesai belajar satu materi, apakah kemampuanmu dalam belajar
Matematika terus meningkat? Jawablah pertanyaan berikut! Sebelum
menjawabnya, kamu perlu merenungkan proses belajarmu.
Strategi baru apa yang kamu
pelajari? Jelaskan!

Jelaskan konsep baru yang kamu
pelajari!
Lengkapi dengan contoh.

Pengolahan
Data
Jelaskan kesalahan apa yang kamu
lakukan pada materi ini?

Catatan apa yang sudah kamu buat?

Apa yang kamu pelajari dari
kesalahan itu?

Apakah catatan itu membantumu
untuk semakin memahami konsep?
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Temukan lima bilangan yang memiliki mean 5 dan median 5.
Berapa banyak kelompok bilangan yang dapat kamu temukan?
Hitung kembali mean dan median dari data yang kamu temukan untuk
membuktikan jawabanmu.

•

Asah kemampuanmu tidak harus dikerjakan
oleh semua siswa.

•

Lembar ini bisa dikerjakan oleh siswa-siswa
yang sudah memahami materi dengan baik
sebagai pengayaan.

•

Guru mengecek dan memberikan apresiasi
atas pekerjaan siswa.

2. Jawablah kembali pertanyaan halaman 168.

Data Nilai Matematika
Kelas A adalah 7, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 5,5, 5, 6, 6, 7, 9, 5.
Kelas B adalah 7, 8, 8, 6, 6, 8, 9, 5,8, 8, 9, 9, 7, 9, 5.
Ibu Ani menyampaikan hal-hal berikut.
•

Nilai rata-rata ulangan Matematika kelas A adalah 8.

•

Nilai rata-rata ulangan Matematika kelas B adalah 9.
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Kunci Jawaban Asah Kemampuanmu
1.

Kelompok data (lima bilangan) yang memiliki mean 4 dan median 5
Mean = 4 maka jumlah data adalah 4 x 5 = 20
Kelompok data dengan jumlah data 20 dan nilai tengah (pada data ke3) 5 adalah
•

2, 3, 5, 5, 5

•

1, 3, 5, 5, 6

•

1, 2, 5, 6, 6

•

1, 4, 5, 5, 5

•

1, 1, 5, 6, 7 dan sebagainya

Bukti
2, 3, 5, 5, 5
Data ke-3 adalah 5 jadi mediannya 5
Mean = 2 + 3 + 5+ 5+ 5 = 20 = 4 (benar)
5
5
1, 3, 5, 5, 6
Data ke-3 adalah 5 jadi mediannya 5

1+ 3 + 5+ 5+ 6 20
=
= 4 (benar)
5
5
1, 2, 5, 6, 6
Mean =

Data ke-3 adalah 5 jadi mediannya 5
Mean =

290

1+ 2 + 5+ 6 + 6 20
=
= 4 (benar)
5
5
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1, 4, 5, 5, 5
Data ke-3 adalah 5 jadi mediannya 5
1+ 4 + 5+ 5+ 5 20
=
= 4 (benar)
5
5
1, 1, 5, 6, 7

Mean =

Data ke-3 adalah 5 jadi mediannya 5
Mean =

1+1+ 5+ 6 + 7 20
=
= 4 (benar)
5
5

2. Rata-rata kelas A =
Rata-rata kelas B =

94
15

6, 26

172
= 7, 46
15

Informasi dari Ibu Ani tidak tepat.

Hasil ulangan Matematika kelas B lebih baik dari kelas A.
a. Apakah informasi yang disampaikan oleh Ibu Ani benar?
b. Jelaskan alasanmu!

•

Siswa mengerjakan projek secara mandiri.
Awalnya guru menjelaskan kriteria yang
diharapkan.

Kamu akan melakukan survei dan mengolah hasilnya.
1. Pilihlah satu topik berikut.
a. Lama waktu belajar.
b. Tinggi badan.
c. Berat badan.
d. Kamu dapat tentukan sendiri, diskusikan dengan gurumu.
2. Lakukan survei terhadap 10 temanmu.

•

Siswa menentukan topik terlebih dahulu.

•

Siswa mencari data secara mandiri.

•

Siswa mengolah data menentukan median,
modus, dan mean.

3. Tulislah hasilnya pada tabel.
4. Hitunglah median, modus, dan rata-rata dari datamu.
5. Jelaskan kesimpulan datamu.

Kita sudah belajar tentang mean, modus dan median.

•
•

Siswa membuat kesimpulan.

Sekarang kamu akan melakukan refleksi terkait materi ini.
Jawablah pertanyaan berikut! Tuliskan di bukumu.
1. Hal terpenting apa yang kamu pelajari? Jelaskan!
alasanmu.
2. Kapan kamu merasa paling antusias? Jelaskan!
3. Kapan kamu merasa paling tidak antusias? Jelaskan!
4. Apakah hasil belajarmu berbeda saat kamu
antusias dan tidak antusias? Perbedaan apa yang
kamu rasakan?
5. Jika pembelajaran ini kita ulang lagi dari awal, bagian
mana yang ingin kamu perbaiki?
Mengapa kamu memutuskan seperti itu?

Siswa menuliskan hasilnya pada kertas polos.

6. Apa yang dapat atau akan kamu lakukan dengan apa yang sudah kamu
ketahuai? Jelaskan!
7. Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Mengapa?
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Rubrik Projek
Membuktikan Luas Lingkaran
Kriteria
Mendata

Baik sekali
• Siswa menemukan
topik dan mencari
data sesuai topik
• Siswa memasukkan
data dalam bentuk
tabel frekuensi
dengan benar

Baik

Cukup

Kurang

Memenuhi
2 dari
kriteria yang
diharapkan

Memenuhi
1 dari
kriteria yang
diharapkan

Belum
memenuhi
kriteria yang
diharapkan

• Jumlah surve sesuai
yang diminta
Pengolahan
Data

• Siswa mengolah
data dengan
menentukan mean,
modus, dan median
dengan benar

Memenuhi
2 dari
kriteria yang
diharapkan

Memenuhi
1 dari
kriteria yang
diharapkan

Belum
memenuhi
kriteria yang
diharapkan

Kesimpulan

Siswa membuat
kesimpulan dengan

Saat
menghitung
melakukan
1 sampai 2
kesalahan

Saat
menghitung
melakukan
3 sampai 4
kesalahan

Saat
menghitung
melakukan
lebih dari 5
kesalahan

Memenuhi
2 dari
kriteria yang
diharapkan

Memenuhi
1 dari
kriteria yang
diharapkan

Belum
memenuhi
kriteria yang
diharapkan

• Sesuai data
• Kesimpulan
mudah dipahami
• Kesimpulan
benar.
Siswa menghitung
volume dengan
benar
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•

Setelah berakhir satu materi, siswa dan guru melakukan refleksi bersamasama.

•

Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam lembar refleksi.

•

Siswa menjawab secara bergantian.

•

Lembar refleksi ini bertujuan untuk merefleksi sikap belajar siswa dan
mengembangkan nilai-nilai positif.

•

Guru terus memotivasi siswa untuk menjadi pembelajar yang baik.

•

Setelah selesai, siswa menuliskan refleksi dengan panduan pertanyan di
buku siswa di buku tulis masing-masing.

•

Setiap siswa secara berpasangan menyampaikan hasil refleksi mereka
selama belajar materi bangun ruang.
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Glosarium
Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari: bilangan
positif yaitu bilangan yang lebih dari 0, bilangan negatif yaitu bilangan
yang kurang dari 0.
Diameter adalah jarak anatara dua titik pada kurva yang melalui titik
pusat lingkaran.
Jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan kurva pada lingkaran.
Juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari
dan satu busur.
Jaring-jaring pola bangun datar hasil bangun ruang yang dipotong
mengikuti rusuk.
Lingkaran didefinisikan sebagai kurva tertutup pada bidang datar.
Jarak semua titik pada kurva dengan titik tertentu sama. Titik tersebut
dinamakan titik pusat lingkaran.
Limas adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai satu alas.
Luar permukaan adalah jumlah luas sisi yang membatasi bangun
ruang.
Median disebut sebagai nilai tengah dari data berurutan.
Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sebuah data.
Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai sisi datar
yang sama dan sejajar.
Phi ( π ) nilai hasil perbandingan keliling dan diameter
Rata-rata(mean) adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data.
Rusuk adalah garis/kurva pertemuan dari dua sisi bangun ruang.
Sisi adalah permukaan bangun ruang berupa bidang.
Tali busur garis yang menghubungkan dua titik pada kurva lingkaran.
Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh satu busur dan satu tali
busur.
Titik sudut adalah hasil pertemuan dua rusuk.
Ukuran pemusatan menunjukkan terpusatnya sebuah data.
Volume adalalah banyaknya benda yang mengisi penuh bangun
ruang.
Aku Bisa Matematika
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2. S1: FPMIPA/Fisika/MIPA/IKIP Yogyakarta (1979 – 1985)
Judul buku yang pernah diedit (10 tahun terakhir):
1. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X (Buku Siswa)
2. Buku Teks Pelajaran dan Buku Guru Matematika Kelas X
3. Buku Teks Pelajaran dan Buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII Semester
1 dan 2
4. Buku Teks Pelajaran dan Buku Guru Matematika Kelas XII

Profil Ilustrator
Nama Lengkap
Telp. Kantor/HP
E-mail			
Akun Facebook
Alamat Kantor

: Muhammad Isnaeni S.Pd
: 081320956022
: misnaeni73@yahoo.co.id
: Muhammad isnaeni
: Komplek Permatasari/Pasopati, Jl. Permatasari I No. 14 Rt 03 Rw
11 Arcamanik Bandung
Bidang Keahlian : Ilustrator

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:
1997 - sekarang: pemilik Nalarstudio Media Edukasi Indonesia
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
S1: Pendidikan Seni dan Kerajinan UPI Bandung 1997
Karya/Pameran/Eksebisi dan Tahun Pelaksanaan (10 Tahun Terakhir):
Pameran di kampus-kampus, 1991-2000
Terlibat dalam beberapa tim proyek animasi
Buku yang Pernah dibuat Ilustrasi dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Sudah seribu lebih buku terbitan penerbit-penerbit besar di Indonesia
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