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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan Pendidikan  : SD Pusri Palembang 

Kelas/Semester  : IV/I 

Materi Pokok  : Geometri dan Pengukuran 

Sub Materi Pokok  : Luas dan Keiling Jajargenjang 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran ( 2 x 35’ ) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar sederhana dalam pemecahan 

masalah 

B. Kompetensi Dasar 

4. 1  Menentukan keliling dan luas jajargenjang 

4. 2  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling jajargenjang  

C. Indikator 

1. Menggambar jajargenjang  

2. Menentukan/menghitung luas jajar genjang menggunakan persegi satuan 

3. Mengubah jajargenjang ke dalam bentuk bangun datar persegi panjang 

4. Menentukan hubungan luas jajargenjang dan persegi panjang 

5. Menghitung keliling jajargenjang 

6. Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan 

luas jajargenjang 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan kertas berpetak, siswa dapat menggambar sebuah jajargenjang  

2. Siswa dapat menentukan/menghitung luas jajar genjang menggunakan persegi satuan 

3. Siswa dapat mengubah jajargenjang ke dalam bentuk bangun datar persegi panjang 

4. Siswa dapat menentukan hubungan luas jajargenjang dan persegi panjang 

5. Siswadapat menentukan keliling jajar genjang 

6. Siswa dapat menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

keliling dan luas jajargenjang 

E. Materi Pokok 

 Keliling jajargenjang merupakan panjang dari semua sisi jajargenjang 

 Luas jajargenjang merupakan luas area yang dibatasi oleh sisi-sisi jajargenjang 
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 Luas Jajargenjang dapat dicari/ditentukan dengan mengubah jajargenjang tersebut 

menjadi bentuk persegi panjang 

 Luas jajar genjang dapat dihitung dengan mengalikan alas dan tinggi jajargenjang 

tersebut. 

F. Metode dan Pendekatan Pembelajaran  

 Metode: Diskusi, tanya jawab, tugas kelompok, investigasi, presentasi 

 Pendekatan: PMRI (Pendidikan Realistik Matematika Indonesia) 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal/Pendahuluan 

a. Guru menginformasikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran. 

b. Guru mengingatkan kembali unsur-unsur dan sifat-sifat jajargenjang yang telah 

diperoleh  siswa pada saat kelas III. 

c. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mereka akan belajar menegenai keliling 

dan luas jajargenjanng melalui aktivitas kelompok 

d. Guru menjelaskan definisi keliling dan luas kepada siswa. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 4 atau 5 

otang siswa. 

b. Guru membagikan LKS dan kertas berpetak  kepada setiap kelompok 

c. Guru menjelaskan/menginformasikan secara umum apa yang harus dilakukan siswa 

dengan LKS dan kertas berpetak tersebut. 

d. Selama kurang lebih 20 menit siswa mengerjakan LKS secara berkelompok. 

Kegiatan dalam LKS (dilakukan secara berkelompok): 

 Siswa diminta membuat sebuah jajargenjang di kertas berpetak. 

 Siswa  mengukur keliling dari jajargenjang tersebut  menggunakan penggaris atau 

yang lain. 

 Siswa menghitung luas jajargenjang tersebut dengan menghitung banyaknya 

persegi satuan dalam kertas berpetak. 

 Guru meminta siswa menggunting jajargenjang yang telah dibuat. 

 Siswa diminta untuk membuat sebuah persegi panjang dari jajargenjang yang telah 

digunting tadi. 

 Siswa menghitung luas persegi panjang yang telah terbentuk 

 Siswa membandingkan luas jajargenjang dan persegi panjang tersebut 

 Siswa menyimpulkan akivitas yang telah mereka lakukan. 
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 Siswa menuliskan hasil diskusi mereka dalam kertas plano/poster yang telah 

disediakan 

e. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk mengawasi jalannya diskusi 

f. Guru meminta siswa untuk menempel hasil diskusi mereka di papan tulis  

g. Selama kurang lebih 5 menit, siswa diberi kesempatan untuk melihat dan mengamati 

jawaban kelompok lain. 

h. Guru meminta perwakilan beberapa kelompok diminta maju untuk mempresentasikan 

hasil diskusi mereka 

i. Guru menanyakan pendapat siswa/kelompok lain 

j. Guru memberikan soal latihan 

k. Guru meminta perwakilan siswa untuk mempresentasikan jawaban dari soal latihan 

3. Kegiatan Akhir/Penutup 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran 

b. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

c. Guru memberikan penjelasan tambahan, memberikan penguatan atau koreksi terhadap 

jawaban siswa  

 

H. Alat dan Sumber Belajar  

1. Alat  

Kertas berpetak 

Gunting 

2. Sumber Belajar 

LKS  

I. Penilaian  

 LKS 

 Partisipasi siswa selama diskusi  

 Lembar latihan 

   Palembang, 25 Oktober 2011 

Mengetahui,      

Kepala Sekolah   Tim PMRI 

 SD YSPP PT PUSRI Palembang 

  

 


