
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP siklus 1) 

  
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Sukarame Dua 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : IV/1I 

Tindakan   : 1 

Alokasi Waktu : 2X35 menit 

 

Standar Kompetensi:  Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan, 

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya 

dalam pemecahan sehari-hari.  
 

Kompetensi Dasar  :  Menjelaskan arti pecahan dan urutannya 
                                       
Indikator   :  1. Menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan ke  

 bentuk pecahan 

                                       2. Menyajikan nilai pecahan melalui gambar  

                                       3. Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

      4. Membandingkan pecahan berpenyebut sama 

                                       5. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 
                                            

 

Tujuan Pembelajaran 

 1. Siswa dapat Menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan ke bentuk pecahan 

 2. Siswa dapat Menyajikan nilai pecahan melalui gambar  

 3. Siswa dapat Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

 4. Siswa dapat Membandingkan pecahan berpenyebut sama 

 5. Siswa dapat Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 
 

 

Materi Ajar 

1. Pengertian pecahan 

2. Perbandingan dan urutan pecahan 

 

Metode Pembelajaran 

1. Deduktif-deskriptif (meringkas uraian materi) 

2. Masyarakat belajar 

3. Tanya jawab 

4. Inquiri 

5. Latihan 

 

Model Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (Konstruktivisme, masyarakat belajar, inquiri) 

 

 



 

  

Langkah-langkah Pembelajaran 

 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Mempersiapkan alat bantu yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pembelajaran 

b. Demonstrasi sederhana tentang perbandingan / pecahan 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

1. membimbing siswa membentuk keompok menjadi 11 kelompok, 

masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang.               

2. Setiap kelompok menerima lembar kegiatan dan media yang 

dibutuhkan dengan masing-masing menerima 10 buah sedotan. 

3. Siswa membagi sedotan tersebut kepada masing-masing anggotanya 

sehingga masing-masing mendapatkan sedotan yang sama 

banyaknya 

4. Siswa menuliskan ke depan bentuk soal secara matematika beserta 

jawabannya                   

5. Siswa membedakan bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan 

campuran 

6. Menyelesaikan lembar kerja yang telah dibagikan 

7. Mendiskusikan hasil jawaban dengan teman dalam kelompoknya 

8. Perwakilan setiap kelompok menuliskan dan menjelaskan jawaban di 

depan kelas 

9. Setiap kelompok membahas dan merespon hasil jawaban kelompok 

lain 

 

3. Kegiatan akhir (5 menit) 

a. menyimpulkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan mengulas 

kembali materi yang telah dibahas bersama-sama 

b. Memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik dan kelompok 

yang aktif 

c. Guru memberikan informasi tentang materi pada pertemuan 

berikutnya 

d. Memberikan tugas pekerjaan rumah. 

 

 



 

  

Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku pelajaran Matematika Penekanan pada berhitung untuk SD kelas 4,  

Pn. Erlangga 

2. Buku Matematika Kelas 4 Pn. Sahabat  

3. Media : Kertas karton berbentuk persegi panjang, sedotan, gunting, LKS 

 

Instrumen Penilaian 

1. Tes awal  : memotivasi dengan pertanyaan tentang Pecahan 

2. Proses  : Kerjasama siswa dalam kelompok, keaktifan kelompok, 

hasil kerja kelompok 

3. akhir  : menyimpulkan hasil yang didapat selama proses 

pembelajaran berlangsung tentang materi menentukan kelipatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP siklus 1) 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Sukarame Dua 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : IV/1I 

Tindakan   : 2 

Alokasi Waktu : 2X35 menit 

 

Standar Kompetensi:  Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan, 

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya 

dalam pemecahan sehari-hari.  
 

Kompetensi Dasar  :  Menjelaskan arti pecahan dan urutannya 
                                       
Indikator   :  1. Menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan ke  

 bentuk pecahan 

                                       2. Menyajikan nilai pecahan melalui gambar  

                                       3. Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

      4. Membandingkan pecahan berpenyebut sama 

                                       5. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 
                                            

Tujuan Pembelajaran 

 1. Siswa dapat Menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan ke bentuk pecahan 

 2. Siswa dapat Menyajikan nilai pecahan melalui gambar  

 3. Siswa dapat Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

 4. Siswa dapat Membandingkan pecahan berpenyebut sama 

 5. Siswa dapat Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 
 

Materi Ajar 

1. Pengertian pecahan 

2. Perbandingan dan urutan pecahan 

 

Metode Pembelajaran 

        1.   Deduktif-deskriptif (meringkas uraian materi) 

         2.   Masyarakat belajar 

         3.   Tanya jawab 

         4.   Inquiri 

         5.   Latihan 

        

Langkah-Langkah Pembelajaran 
 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

    - Mengingat kembali materi terdahulu berkenaan dengan pecahan     

    - Mengkondisikan kelas 

    - Memberikan motivasi 

    - Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 
 

 



 

  

B. Kegiatan Inti (50 menit) 

1 Siswa dibagi dalam 11 kelompok terdiri dari 4 orang. Masing-masing 

siswa duduk sesuai dengan kelompoknya dan saling berhadapan. 

1 Guru membagikan LKS, 3 lembar kertas warna berbentuk persegi, 3 

lembar kertas warna berbentuk lingkaran dan 3 buah sedotan kepada 

masing-masing kelompok. 

1 Guru menjelaskan tentang tugas yang harus dikerjakan siswa masing-

masing kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal yang terdapat 

pada lembar kerja. 

1 Salah satu siswa dari setiap kelompok mengemukakan hasil kerja dari  

kelompoknya 
 

C. Kegiatan Akhir (10 menit) 

      - Menyimpulkan dan memberi tanggapan terhadap kegiatan yang telah  

        dilaksanakan dan menjelaskan kembali materi yang dibahas. 

      - Memberikan pernghargaan bagi kelompok terbaik 

      - Memberi PR 

 

V. Sumber/Bahan/Alat 

     - Buku Matematika Kelas 4 Pn. Yudhistira Th. 2006 

     - Buku Matematika kelas 4 Pn. Sahabat. 

     - Media : Kertas warna berbentuk persegi, kertas warna berbentuk lingkaran,  

       sedotan, guntung, mistar 

 

VI. Penilaian 

       Penilaian ini didasarkan pada : 

1. Kerja sama siswa dalam kelompoknya 

2. Keaktifan kelompok 

3. Hasil kerja kelompok 

 
    Tes Awal 

    Memotivasi dengan pertanyaan tentang perbandingan dan urutan pecahan 

 

    Proses 

    Kerjasama siswa dalam kelompok, keaktifan kelompok, hasil kerja kelompok 

 

    Akhir 

Menyimpulkan dan menganalisis hasil yang didapat selama proses 

pembelajaran berlangsung tentang perbandingan dan urutan pecahan 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP siklus 2) 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Sukarame Dua 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : IV/1I 

Tindakan   : 1 

Alokasi Waktu : 2X35 menit 

 

Standar Kompetensi:Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan,  

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam 

pemecahan sehari-hari.  
 

Kompetensi Dasar  : Menjelaskan arti pecahan dan urutannya 

 
Indikator   : 1. Mengenal arti pecahan sebagai beberapa bagian dari  

                                          Keseluruhan 

                                      2. Menyelesaikan soal cerita yang mengandung arti 

                                          pecahan 

                                      3. Mengenal kembali pecahan 1    dan  1 

                                                                                       2            4                                        

                                      4. Mengenal kembali pecahan 1 dan    1 

                                                                                       3           6 

                                      5. Mengenal kembali pecahan 1      1 , , dan  1 

                                                                                       5      8            10 

                                      6. Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

                                      7. Membandingkan pecahan berpenyebut sama 

                                      8. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat Mengenal arti pecahan sebagai beberapa bagian dari  

Keseluruhan 

      2. Siswa dapat Menyelesaikan soal cerita yang mengandung arti pecahan 

      3. Siswa dapat Mengenal kembali pecahan 1    dan  1 

                                                                           2            4                                        

      4. Mengenal kembali pecahan 1 dan    1 

                                                       3           6 

      5. Mengenal kembali pecahan 1      1 , , dan  1 

                                                       5      8            10 

      6. Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

      7. Membandingkan pecahan berpenyebut sama 

      8. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 

 

Materi Ajar 

      Pecahan 

 



 

  

Metode Pembelajaran 

       1.   Konstruktivisme 

         2.   Masyarakat belajar 

         3.   Tanya jawab 

         4.   Inquiri 

         5.   Latihan 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran 
 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

• Guru memberi motivasi belajar kepada siswa. 

• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

            • Apersepsi kemampuan prasyarat: pecahan  1   1   1    1    1    1    dan   1, 

                                                                                          2    3   4    5    6    8            10 

B. Kegiatan Inti (50 menit) 

           • Dengan gambar atau alat peraga, guru mengenalkan arti pecahan sebagai 

              beberapa bagian dari keseluruhan. 

           • Membimbing siswa menyelesaikan soal-soal yang ada  

           • Meminta siswa melanjutkan menyelesaikan soal LKS dengan teman  

             sebangku. 

           • Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

             yang kurang jelas. 

 

     C. Kegiatan Akhir 

• Guru memberi pertanyaan penjajakan kepada siswa secara acak. 

• Guru memberi kata-kata pujian kepada siswa atas keaktifan dan   

   kesungguhannya mengikuti proses belajar mengajar. 

• Memberikan Tugas Rumah. 

 

Sumber/Bahan/Alat 

     - Buku Matematika Kelas 4 Pn. Erlangga 

     - Buku Matematika kelas 4 Pn. Sahabat. 

     - Media : Garis bilangan, Gambar, benda sekitar , LKS 

 

Penilaian 
 

1. Tertulis : Menyelesaikan LKS 

 

2. Kinerja/Perbuatan 

Sikap, tingkah laku dan perbuatan siswa, minat belajar, keaktifan dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan, serta keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

 

3. Penugasan/Proyek 

                   • Guru memeriksa dan mengecek apakah tugas yang diberikan kepada 

                      siswa dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. 

                   • Siswa mempresentasikan hasil temuan dari tugas yang diberikan. 



 

  

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

1. Ayah mempunyai 8 burung, 2 di antaranya burung perkutut. Jadi, burung 

    perkukut ada ... dari ..., ditulis ... 

 

2. Tentukan nilai pecahan untuk daerah yang diarsir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tentukan letak pecahan  1    2    3, , , dan  4     pada garis bilangan 

                                            4    4    4              4 

 

4. Gunakan tanda <, >, atau = untuk mengisi titik-titik berikut. 

     a.  1  …..  3              b. 5    …..  2 

          4          4                  6            6 

  

5. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari terkecil. 

     a. 5      2      4     3              b.   3     1     2     4 

        6       6      6    6                     5     5     5     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP siklus 2) 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Sukarame Dua 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : IV/1I 

Tindakan   : 2 

Alokasi Waktu : 2X35 menit 

 

Standar Kompetensi:Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan,  

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam 

pemecahan sehari-hari.  
 

Kompetensi Dasar  : Menjelaskan arti pecahan dan urutannya 

 
Indikator   : 1. Mengenal arti pecahan sebagai beberapa bagian dari  

                                          keseluruhan 

                                      2. Menyelesaikan soal cerita yang mengandung arti 

pecahan 
                                           

                                      3. Mengenal kembali pecahan 1    dan  1 

                                                                                       2            4                                        

                                      4. Mengenal kembali pecahan 1 dan    1 

                                                                                       3           6 

                                      5. Mengenal kembali pecahan 1      1 , , dan  1 

                                                                                       5      8            10 

                                     6. Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

                                     7. Membandingkan pecahan berpenyebut sama 

                                     8. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 

 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat Mengenal arti pecahan sebagai beberapa bagian dari  

Keseluruhan 

2. Siswa dapat Menyelesaikan soal cerita yang mengandung arti pecahan 

3. Siswa dapat Mengenal kembali pecahan 1    dan  1 

                                                                           2            4                                        

4. Mengenal kembali pecahan 1 dan    1 

                                                       3           6 

5. Mengenal kembali pecahan 1      1 , , dan  1 

                                                       5      8            10 

6. Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

7. Membandingkan pecahan berpenyebut sama 

8. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 

 

Materi Ajar 

      Pecahan 

 



 

  

Metode Pembelajaran 

       1.   Konstruktivisme 

         2.   Masyarakat belajar 

         3.   Tanya jawab 

         4.   Inquiri 

         5.   Latihan 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran 
 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

• Guru mengajak siswa mempersiapkan alat peraga, misalnya buah apel, 

   kertas, dan lingkaran dari kertas karton. 

 

B.  Kegiatan Inti 

 Guru meminta salah satu siswa membelah apel menjadi 2 bagian. 

Darikegiatan tersebut, guru mengenalkan kembali tentang pecahan  1 
2 

 Kegiatan dilanjutkan dengan alat peraga yang lain untuk mengingatkan 

kembali tentang pecahan  1   1   1    1    1    1    dan   1, 
                                                          2    3   4    5    6    8            10 

 Menemukan jawaban dari  soal-soal yang ada di LKS 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

kurang jelas. 

 Meminta beberapa siswa menentukan letak pecahan lain pada garis 

bilangan. 

 Guru membawa satu potong kue (atau benda yang lain). Kemudian, salah 

satu siswa diminta membagi kue tersebut menjadi 2 bagian atau 4 bagian. 

 Dari kegiatan tersebut, guru menjelaskan bahwa pecahan dapat dinyatakan 

sebagai pembagian. 

 

      C. Kegiatan Akhir 

  Guru memberi pertanyaan secara lisan sebagai penjajakan kemampuan 

             daya serap siswa. 

 Guru meminta salah satu siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

 Guru memberi kata-kata pujian kepada siswa atas keaktifan dan  

kesungguhannya mengikuti proses belajar mengajar. 

 Memberikan Tugas Rumah. 

 

Sumber/Bahan/Alat 

     - Buku Matematika Kelas 4 Pn. Erlangga 

     - Buku Matematika kelas 4 Pn. Sahabat. 

     - Media : Garis bilangan, Gambar, benda sekitar , LKS 

 

Penilaian 
 

     1. Tertulis : Menyelesaikan LKS 



 

  

     2. Kinerja/Perbuatan 

 Sikap, tingkah laku dan perbuatan siswa, minat belajar, keaktifan dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan, serta keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

     3. Penugasan/Proyek 

 Guru memeriksa dan mengecek apakah tugas yang diberikan kepada siswa 

dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. 

 Siswa mempresentasikan hasil temuan dari tugas yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lembar Kerja Siswa 

 
 

1. Tentukan dua pecahan senilai dari pecahan-pecahan berikut. 

a. 1                          c. 2 

    2                              4 

 

b. 1                         d. 5 

    5                            15 

 

2. Sederhanakanlah. 

a.  4                       c.  12 

     8                            16 

 

b.  4                      d.   6 

    12                          10 

 
3. Urutkanlah pecahan dengan benar 

1   3   2   5   4    = ........... 

7   7   7   7   7 

 

4.                  Jelaskan daerah yang diarsir pada gambar disamping !               

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP siklus 3) 

 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Sukarame Dua 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : IV/1I 

Tindakan   : 1 

Alokasi Waktu : 2X35 menit 

 

Standar Kompetensi:Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan,  

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam 

pemecahan sehari-hari.  
 

Kompetensi Dasar  : - Menjumlahkan pecahan 

- Mengurangkan pecahan 

 

Indikator                    :   1. Melakukan operasi hitung penjumlahan berpenyebut 

sama 

                                         2. Menjumlahkan pecahan satu desimal dan satu desimal 

                                         3. Menjumlahkan pecahan dua desimal dan dua desimal 

                                         4. Menjumlahkan tiga pecahan desimal berturut-turut 

5.  Melakukan operasi hitung pengurangan berpenyebut 

sama 

                                         6. Pengurangan pecahan satu desimal dan satu desimal 

                                         7. Pengurangan pecahan dua desimal dan dua desimal 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan berpenyebut sama. 

2. Siswa dapat menjumlahkan pecahan satu desimal dan satu desimal. 

3. Siswa dapat menjumlahkan pecahan dua desimal dan dua desimal. 

4. Siswa dapat menjumlahkan tiga pecahan desimal berturut-turut. 

   5. Siswa dapat melakukan operasi hitung pengurangan berpenyebut sama 

   6. Siswa dapat melakukan pengurangan pecahan satu desimal dan satu desimal 

   7. Siswa dapat melakukan pengurangan pecahan dua desimal dan dua desimal   

 

Materi Ajar 

      Pecahan 

 

Metode Pembelajaran 

        1.   Konstruktivisme 

         2.   Masyarakat belajar 

         3.   Diskusi 

         4.   Inquiri 

         5.   Permodelan 

         6.   Questioning 

 



 

  

Langkah-Langkah Pembelajaran 
 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

• Guru mengajak siswa mengingat sekilas materi pembelajaran yang lalu. 

• Guru memberi motivasi belajar kepada siswa. 

• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

      

    B. Kegiatan Inti 

 Menemukan jawaban tentang materi operasi hitung penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama. Menggunakan  gambar. 

 Menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan materi yang dipelajari. 

 Memberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. 

 Menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan satu 

desimal dan pecahan satu desimal. 

 Memberi contoh operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dua 

desimal dan pecahan dua desimal. 

 Menjelaskan tentang materi penjumlahan tiga pecahan desimal berturut-

turut. 

 Memberi soal-soal yang relevan, kemudian siswa diminta 

menyelesaikannya 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

kurang jelas. 

 

      C. Kegiatan Akhir 

 Guru memberi pertanyaan secara lisan sebagai penjajakan kemampuan 

             daya serap siswa. 

 Guru meminta salah satu siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

 Guru memberi kata-kata pujian kepada siswa atas keaktifan dan 

kesungguhannya mengikuti proses belajar mengajar. 

 Memberikan Tugas Rumah. 

 

Sumber/Bahan/Alat 

     - Buku Matematika Kelas 4 Pn. Erlangga 

     - Buku Matematika kelas 4 Pn. Sahabat. 

     - Media : Garis bilangan, Gambar, benda sekitar , LKS 

 

Penilaian 
 

     1. Tertulis : Menyelesaikan LKS 

     2. Kinerja/Perbuatan 

 Sikap, tingkah laku dan perbuatan siswa, minat belajar, keaktifan dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan, serta keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

     3. Penugasan/Proyek 

 Guru memeriksa dan mengecek apakah tugas yang diberikan kepada siswa 

dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. 

 Siswa mempresentasikan hasil temuan dari tugas yang diberikan. 



 

  

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

Tentukan hasil operasi penjumlahan pecahan desimal berikut. 

 

1. 0,8 + 0,5 = ... 

2. 0,62 + 0,4 = ... 

3. 0,07 + 0,35 = ... 

4. 0,09 + 0,9 + 0,16 = ... 

5. 0,23 + 0,48 + 0,12 = ... 

 

 

Tentukan hasil operasi pengurangan pecahan desimal berikut. 

 

1. 0,5 – 0,4 = ... 

2. 0,75 – 0,4 = ... 

3. 0,29 – 0,17 = ... 

4. 0,91 – 0,54 – 0,21 = ... 

5. Hasil pembulatan ke perseratusan terdekat dari bilangan 0,126 

     adalah ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP siklus 3) 

 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Sukarame Dua 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : IV/1I 

Tindakan   : 2 

Alokasi Waktu : 2X35 menit 

 

Standar Kompetensi:Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan,  

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam 

pemecahan sehari-hari.  
 

Kompetensi Dasar  : Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 
 

Indikator  : Menyelesaikan pecahan yang berkaitan dengan pecahan 

 

Tujuan Pembelajaran : 
 

      Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

 

Materi  

     Pecahan 

 

Metode Pembelajaran 

       1.   Konstruktivisme 

         2.   Masyarakat belajar 

         3.   Inquiri 

         4.   Permodelan 

         5.   Questioning 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran 
 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

• Guru memberi motivasi belajar kepada siswa. 

• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
 

      B. Kegiatan Inti 

            • Memberi contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan  

pecahan.   

             • Dari contoh tersebut, mendiskusikan penyelesaiannya.                

• Menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. 

• Memberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. 

 

 



 

  

      C. Kegiatan Akhir 

           • Siswa membuat soal cerita, kemudian siswa lain menyelesaikannya 

              dan sebaliknya. 

• Guru memberi kata-kata pujian kepada siswa atas keaktifan dan 

   kesungguhannya mengikuti proses belajar mengajar. 

• Guru meminta siswa mengulang kembali di rumah materi yang telah 

   diterimanya di sekolah. 

 

Sumber/Bahan/Alat 

     - Buku Matematika Kelas 4 Pn. Erlangga 

     - Buku Matematika kelas 4 Pn. Sahabat. 

     - Media : Garis bilangan, Gambar, benda sekitar , LKS 

 

 

Penilaian 
 

     1. Tertulis : Menyelesaikan LKS 

 

     2. Kinerja/Perbuatan 

 Sikap, tingkah laku dan perbuatan siswa, minat belajar, keaktifan dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan, serta keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

 

     3. Penugasan/Proyek 

 Guru memeriksa dan mengecek apakah tugas yang diberikan kepada siswa 

dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. 

 Siswa mempresentasikan hasil temuan dari tugas yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lembar Kerja Siswa 

 

 

1. Seorang pedagang buah mempunyai 0,35 kw mangga. Pada suatu hari, 

mangga tersebut terjual 0,29 kw. Kemudian, pedagang tersebut membeli lagi 

0,15 kw. Berapa kuintal mangga pedagang itu sekarang? 

     

2. Alya membuat kue menggunakan 3 kg mentega dan1 kg terigu. Berapa kg  

4  2 

       seluruh bahan yang digunakan oleh Alya ?  

 

3. Pak johan mempunyai  4,5 hektar, 3 hektar ditanami kacang hijau, 2  1  hektar     
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ditanami singkong, 0,75 hektar untuk peternakan ayam dan sisanya untuk 

rumah dan taman. Berapa luas kebun yang digunakan untuk rumah dan 

taman? 

 

4. Ayah, Rudi, dan Budi memiliki berat badan yang berbeda. Ayah memiliki 

berat badan yang paling berat. Berat badan Rudi  3  berat badan ayah. Berat  
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badan Budi  2  berat badan ayah. Siapakah yang lebih berat, Rudi atau Budi ? 

  5 

5. Banyak ayam Guntur 3 bagian dari ayam yang dipelihara Amir. Ayam yang  

                                   5 

dimiliki Amir lebih banyak 30 ekor dari ayam yang dimiliki Guntur. Banyak 

ayam yang dimiliki Guntur adalah ....... 


