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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan Pendidikan  : SD Pusri Palembang 

Kelas/Semester  : VI/I 

Materi Pokok  : Geometri dan Pengukuran 

Sub Materi Pokok  : Menghitung luas segi banyak 

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

 

A. Standar Kompetensi 

3. Menghitung luas segi banyak sederhana, luas lingkaran, dan volume prisma segitiga 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari dua bangun datar 

sederhana 

 

C. Indikator 

1. Mempartisi bangun datar segi banyak menjadi beberapa bangun datar sederhana 

seperti segi tiga, segi empat. Jajar genjang, lingkaran dll. 

2. Menghitung luas bangun datar hasil partisi 

3. Menghitung luas total bangun datar segi banyak 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan puzzle berupa potongan-potongan bangun datar sederhana dan LKS, siswa 

dapat mempartisi bangun datar segi banyak pada LKS menggunakan bantuan puzzle 

tersebut. 

2. Siswa dapat menghiung luas bangun datar sederhana. 

3. Siswa dapat menghitung luas total bangun datar segi banyak yang diberikan. 

 

E. Materi Pokok 

 Bangun datar segi banyak dapat dipartisi menjadi gabungan beberapa bangun datar 

sederhana  

 Luas bangun datar segi banyak dapat dihitung dengan menjumlahkan luas bangun 

datar sederhana pembentuk bangun datar segi banyak tersebut. 
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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 bahwa mereka akan belajar mengenai luas 

bangun datar segi banyak dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah bermain puzzle sebelumnya 

c. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mereka akan belajar luas bangun datar 

segi banyak dengan bantuan puzzle. 

d. Guru mengingatkan kembali rumus-rumus luas bangun datar sederhana seperti 

persegi, segi empat, jajar genjang , trapezium, segitiga, dan lingkaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok heterogen terdiri dari 4 sampai 5 

siswa  

b. Guru membagikan LKS dan potongan Puzzle bangun datar 

c. Guru menginformasikan aturan atau aktivitas yang akan dilakukan siswa secara 

berkelompok. 

d. Guru membacakan sebuah clue/petunjuk  

e. Siswa mencari jawaban dari karakter/benda sesuai dengan petunjuk guru pada LKS 

yang diberikan dan menyususn puzzle. 

f. Guru meminta siswa untuk menadai hasil susunan puzzle pada setiap gambar bangun 

datar segi banyak (berulang sampai 3 kali sesuai banyaknya karakter/benda yang haus 

ditebak siswa) 

g. Guru meminta siswa meghitung luas bangun datar segi banyak/karakter tersebut 

secara berkelompok 

h. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk mengawasi jalannya diskusi 

i. Setelah siswa selesai mengerjakan LKS/menghitung luas, guru meminta perwakilan 

beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 

j. Guru menanyakan pendapat siswa/kelompok lain 

k. Guru memberikan soal latihan 

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

3. Kegiatan Akhir/Penutup 

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran 
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b. Guru memberikan penjelasan tambahan, memberikan penguatan atau koreksi terhadap 

jawaban siswa  

 

H. Alat dan Sumber Belajar  

1. Alat  

Puzzle bangun datar, kertas 

2. Sumber Belajar 

LKS yang berisis gambar-gambar karakter/benda 

 

I. Penilaian  

 LKS 

 Partisipasi siswa selama diskusi  

 Lembar latihan 

 

   Palembang, 25 Oktober 2011 

Mengetahui,      

Kepala Sekolah   Tim PMRI 

 SD YSPP PT PUSRI Palembang 

  

 


