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A. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas manusia. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Freudenthal dalam Zulkardi 

(2002:29) “Mathematics as a human activity”. Berdasarkan pendapat di atas dapat 

diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika siswa harus berpartisipasi aktif untuk 

menemukan konsep-konsep. Siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pola 

pikirnya dan melakukan berbagai macam kegiatan untuk menemukan konsep-konsep. 

Partisipasi aktif yang dilakukan siswa dalam menemukan konsep-konsep akan  

menjadikan pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna. Sehingga siswa akan lebih 

memahami konsep-konsep tersebut dan akan lebih lama dalam mengingatnya. 

Salah satu cabang matematika yang di ajarkan di sekolah adalah geometri. 

Menurut Van Hiele dalam pembelajaran geometri terdapat lima tingkatan hierarkis 

(dalam  yearbook NCTM). Kelima tingkatan tersebut adalah: tingkat 0 (visualization), 

tingkat 1 (analysis), tingkat 2 (abstraction), tingkat 3 (deduction), dan tingkat 4 (rigor).  

Tingkat visualisasi sering disebut dengan tingkat pengenalan. Siswa mengenal konsep-

konsep dasar geometri yaitu bangun-bangun sederhana seperti persegi, segitiga, persegi 

panjang, jajar genjang dan lain – lain. Pada tingkat analisis siswa sudah memahami konsep 

atau bangun geometri berdasarkan analisis informal tentang bagian dan komponennya. Pada 

tingkat deduksi, berpikir deduktif siswa sudah mulai berkembang, tetapi belum berkembang 

dengan baik. Pada tingkat rigor, siswa sudah dapat bekerja pada system aksioma-aksioma.  

Berdasarkan tingkatan tersebut dapat dipahami bahwa guru harus membimbing siswa 

secara bertahap dalam pembelajaran geometri. Dalam pembelajaran siswa diberikan 

kesempatan untuk melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar dan 

membuat model. Namun pada kenyataannya di lapangan ditemui bahwa guru tidak 

menciptakan pembelajaran berdasarkan tahapan-tahapan dalam mempelajari geometri. Siswa 

langsung diberikan rumus-rumus tentang bangun datar atau bangun ruang yang dipelajari. Hal 

ini mengakibatkan siswa hanya menghafal saja tanpa mengetahui bagaiamana rumus-rumus 

tersebut dapat diperoleh.  
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Pendidikan Matematika Realistik adalah salah satu pendekatan yang sangat sesuai 

dalam  pembelajaran geometri. Pada pembelajaran ini siswa diberikan konteks dalam dunia 

nyata terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan melakukan berbagai kegiatan untuk 

mengembangkan pola pikir siswa dalam menemukan konsep-konsep. Siswa dapat 

mengembangkan pemahamannya dari informal ke formal. 

Berdasarkan uraian di atas, observer mendesain pembelajaran geometri di Sekolah 

Dasar dengan pendidikan matematika realistik di kelas VI pada pokok bahasan lingkaran 

untuk mencari nilai π dan rumus keliling. Proses pembelajaran ini menggunakan konteks 

tutup kaleng yang berbentuk lingkaran. Konteks ini diambil dengan anggapan bahwa barang 

tersebut sering dijumpai oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan 

pembelajaran ini, observer ingin mengetahui bagaiamana keefektifan desain pembelajaran 

pendidikan matematika realistik dengan konteks tutup kaleng berbentuk lingkaran dalam 

menemukan nilai π dan mencari rumus keliling. 

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Selasa, 30 November 2012, di 

kelas VI B pada Sekolah Dasar Negeri 98. Siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran ini 

berjumlah 33 siswa yang terdiri 17 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Kegiatan 

pembelajaran ini dilaksanakan secara bekerja sama dengan guru matematika kelas VI yaitu 

Ibuk Kartini, S.Pd.  

 

B. DESIGN RESEARCH 

1. Preliminary Design 

1.1 Analisis Kurikulum 

Pada tahap preliminary design, observer melakukan analisis terlebih 

dahulu terhadap kurikulum Kelas VI SD semester 1. Analisis yang dilakukan 

meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, silabus serta materi yang 

disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik akan dilaksanakan pada 

materi lingkaran. Materi ini terdapat pada standar kompetensi ketiga yaitu 

menghitung luas segi banyak sederhana, luas lingkaran, dan volume prisma 

segitiga. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menghitung luas lingkaran.    

 

1.2 Desain Pembelajaran 

Sebelum membuat desain pembelajaran, observer mengawali dengan 

melakukan observasi terhadap proses pembelajaran. Kegiatan observasi 
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dilaksanakan di kelas lain yang telah terlebih dahulu mempelajari tentang 

lingkaran. Dari hasil observasi diketahui bahwa guru secara langsung memberikan 

nilai π dan rumus-rumus pada lingkaran. Ini mengakibatkan banyak siswa yang 

kebingungan dalam mengerjakan latihan. Oleh karena itu, observer bersama guru 

mendesain pembelajaran yang membawa siswa kepada konteks dunia nyata 

terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

pola pikirnya.Dalam kegiatan diskusi ini, observer dan guru membahas mengenai 

bagaimana kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran, alat peraga yang digunakan, 

pembagian kelompok dan konjektur atau perkiraan tanggapan siswa terhadap 

rancangan kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru, rancangan pembelajaran akan 

menggunakan konteks tutup kaleng yang berbentuk lingkaran. Konteks tersebut 

diambil dengan anggapan bahwa barang tersebut adalah barang yang sering 

ditemui oleh siswa. Untuk memudahkan siswa dalam melakukan pengukuran 

terhadap panjang diameter, maka dibuatlah lingkaran yang terbuat dari karton 

dengan titik pusat yang dijelaskan. Di samping itu, pada pembagian kelompok 

observer dan guru menyepakati untuk membagi kelompok berdasarkan tingkatan 

kemampuan mereka. Dalam satu kelompok terdapat siswa dengan kemampuan 

yang heterogen. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. siswa yang berkemampuan tinggi 

diharapkan dapat membantu temannya yang mengalami kesulitan. Berikut 

aktivitas siswa beserta konjektur atau dugaan pemikiran siswa. 

 

Aktivitas 1 : Menghitung panjang diameter tutup kaleng yang berbentuk 

lingkaran  

Aktivitas ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mencari nilai π dan rumus 

keliling lingkaran. Di samping itu aktivitas ini juga mengaitkan antara 

pengetahuan sebelumnya tentang bagian-bagian lingkaran dengan materi yang 

akan dipelajari. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari pendidikan matematika 

realistik yaitu intertwining atau keterkaitan antara konsep dalam matematika.  

 

Deskripsi aktivitas : Setiap kelompok mendapatkan satu buah tutup kaleng yang 

berbentuk lingkaran, seutas tali dan lingkaran yang terbuat dari karton dengan 

ukuran yang sama dengan tutup kaleng. Lingkaran yang terbuat dari karton 
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diberikan untuk memudahkan siswa dalam mengukur diameter tutup kaleng 

karena titik pusatnya diketahui secara jelas. Siswa diminta untuk menentukan 

panjang dimater dan jari-jari tutup kaleng. 

 

Dugaan pemikiran siswa: 

 Setiap kelompok melakukan pengukuran panjang diameter dengan 

menghubungkan dua buah titik pada keliling lingkaran yang melalui titik 

pusat.  

 Setiap kelompok melakukan pengukuran panjang diameter dengan 

menghubungkan dua buah titik pada keliling lingakaran yang tidak melalui 

titik pusat.  

 Siswa melakukan pengukuran panjang jari-jari dengan menghubungkan 

titik pusat kepada satu titik pada keliling lingkaran. 

 Setelah siswa mengetahui panjang diameternya, mereka hanya akan 

melakukan perhitungan untuk mencari panjang jari-jari. Perhitungan yang 

dilakukan yaitu membagi dua panjang diameternya. 

  

Aktivitas 2 : Menentukan panjang keliling tutup kaleng yang berbentuk 

lingkaran dengan menggunakan seutas tali. 

Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam 

menentukan panjang keliling lingkaran dengan cara informal. Hal ini sesuai 

dengan karakteristik dalam  pendidikan  matematika realistik yaitu kegiatan 

informal sebelum menuju tahapan formal. 

Deskripsi aktivitas: Siswa menentukan panjang keliling tutup kaleng dengan 

menggunakan seutas tali. Setelah itu siswa mengukur panjang tali yang digunakan 

dengan menggunakan mistar. 

 

Dugaan pemikiran siswa: 

 Siswa akan melilitkan tali pada tutup kaleng dan mengukur panjang tali 

yang digunakan dengan menggunakan mistar. 

 Siswa memiliki anggapan bahwa panjang keliling lingkaran dipengaruhi 

oleh panjang diameter atau jari-jarinya. 
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Aktivitas 3: Menemukan nilai π dan rumus keliling lingkaran   

Aktivitas ini merupakan perpindahan tahapan informal yang telah dilakukan 

sebelumnya menuju ke tahapan formal dalam menemukan nilai π dan rumus 

keliling lingkaran. 

 

Deskripsi aktivitas: setiap kelompok mendapatkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

LKS berisi pertanyaan yang berkaitan dengan tutup kaleng yang dimiliki oleh 

setiap kelompok. Pertanyaan – pertanyaan yang terdapat dalam LKS adalah 

berapakah panjang diameter, jari-jari, keliling dan hasil pembagian keliling 

terhadap diameter. Setelah itu hasil pekerjaan setiap kelompok dituliskan di papan 

tulis. 

 

Dugaan pemikiran siswa: 

 Siswa akan memiliki anggapan bahwa hasil pembagian antara keliling 

lingkaran dengan diameternya pada setiap kelompok memiliki nilai yang 

hampir sama. 

 Siswa memiliki anggapan bahwa hasil pembagian dari keliling dan 

diameter adalah suatu nilai yang disebut dengan nilai π. 

 Berdasarkan nilai π yang telah ditemukan, siswa dapat menentukan 

rumus keliling lingkaran dengan menggunakan jari-jari dan diameter 

lingkaran. 

 Siswa tidak mampu dalam menentukan nilai π dan rumus keliling 

lingkaran.   

 

2. Teaching Experiment 

Pada proses pembelajaran ini yang berperan sebagai guru adalah Nikmatul 

Husna, sedangkan anggota kelompok yang lain yaitu Sri rejeki beserta guru kelas VI 

bertindak sebagai observer. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa mengenai benda-benda di sekitar kita yang berbentuk 

lingkaran sebagai apersepsi. Ada beberapa orang siswa yang mengatakan globe 

sebagai salah satu benda yang berbentuk lingkaran. Guru mengambil globe tersebut 

dan menyuruh siswa untuk mengamatinya. Guru menanyakan kembali kepada siswa, 

apakah globe termasuk lingkaran atau yang lainnya. Beberapa orang siswa menjawab 
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tidak dan mengatakan bahwa globe termasuk kepada bola. Dalam kegiatan ini, 

beberapa orang siswa mempertanyakan mengapa kita harus menyebutnya lingkaran 

padahal kita juga bisa menyebutnya bulat. Guru menjawab pertanyaan tersebut 

dengan mengatakan bahwa dalam matematika kita sebut dengan lingkaran.  

Kegiatan apersepsi dilanjutkan dengan menanyakan bagian-bagian lingkaran 

serta hubungan antara diameter dan jari-jari yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Sebagian besar siswa menjawab dengan benar, bahwa jari-jari 

merupakan setengah dari diameter. Setelah itu guru melanjutkan dengan memberikan 

motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

 
Gambar 1. Guru memberikan apersepsi tentang bagian-bagian lingkaran 

 

Setelah guru selesai menjelaskan tujuan pembelajaran, guru melanjutkan 

kegiatan pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa manakah yang 

dimaksud dengan keliling dari sebuah lingkaran. Beberapa orang siswa telah 

memahami bahwa keliling lingkaran itu adalah panjang garis tepi yang menutupi 

lingkaran. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan membentuk kelompok yang 

terdiri dari 4 sampai dengan 5 siswa. Setiap kelompok mendapatkan satu buah 

tutup kaleng yang berbentuk lingkaran, seutas tali, lingkaran yang terbuat dari 

karton dimana ukurannya sama dengan tutup kaleng dan lembar kerja siswa. Guru 

meminta siswa untuk mengukur panjang diameter dari tutup kaleng dengan 

menggunakan lingkaran yang terbuat dari karton karena telah diketahui titik 

pusatnya. Dalam kegiatan ini ditemui bahwa ada sebagian siswa yang mengukur 

diameter dengan menghubungkan dua buah titik pada lingkaran tetapi tidak 

melalui titik pusat.  Hal ini merupakan suatu kesalahan,  karena dalam mengukur 

diameter harus melalui titik pusat. Untuk mencari panjang jari-jarinya sebagian 
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besar siswa melakukannya dengan pengukuran bukan dengan membagi dua 

panjang diameternya. 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                             (b) 

Gambar2.  (a) Tutup kaleng sebagai konteks pembelajaran 
(b) Siswa melakukan pengukuran terhadap panjang diameter 

 

Kegiatan berikutnya adalah siswa diberikan kesempatan untuk mencari 

panjang keliling lingkaran dengan menggunakan seutas tali yang diberikan. 

Siswa-siswa bersemangat melakukan kegiatan ini dengan melilitkan tali kepada 

tutup kaleng. Setelah itu mereka mengukur panjang tali dengan menggunakan 

mistar. Setelah siswa melakukan pengukuran, siswa diminta untuk mengisi LKS 

yang telah diberikan. Dalam mengisi LKS yang diberikan, siswa mengalami 

kesulitan dalam mencari hasil pembagian antara keliling dan diameter. Hal ini 

karena ada panjang keliling dan diameter yang merupakan bilangan desimal. 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                         (b) 

Gambar 3. (a) Siswa melilitkan tali pada tutup kaleng.  
               (b) siswa mengukur panjangnya tali yang digunakan 

 

Setelah siswa selesai mengisi LKS, siswa diminta untuk menuliskan 

jawaban mereka di papan tulis. Siswa diminta untuk memperhatikan hasil 

pembagian dari keliling terhadap diameter dari setiap kelompok. Setiap kelompok 

mendapatkan hasil pembagian berkisar antara 3 sampai dengan 3,2. Guru meminta 

siswa untuk mencari nilai rata-rata dari hasil pembagian tersebut. Rata-rata hasil 
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pembagiannya adalah 3,11. Guru memberikan bimbingan kepada siswa bahwa 

hasil pembagian ini merupakan suatu nilai yang disebut dengan nilai π dimana 

nilai 휋 =   atau 3,14. Setelah itu guru membimbing siswa untuk menemukan 

rumus keliling lingkaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Hasil pekerjaan siswa 

Untuk melihat pemahaman siswa terhadap nilai π dan rumus keliling 

lingkaran yang telah ditemukan, siswa seharusnya diberikan beberapa soal 

kontekstual. Namun karena guru tidak mengatur alokasi waktu dengan baik, 

kegiatan berikutnya yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.   

 

3. Restrospective Analysis 

Setelah mengimplementasikan desain pembelajaran yang telah dirancang, 

observer dan guru yang bersangkutan melakukan refleksi. Secara umum proses 

belajar mengajar berlangsung dengan baik. Siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran.Siswa terlihat antusias dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

diminta oleh guru. Namun ada beberapa hal yang perlu di analisis sebagai bahan 

pertimbangan untuk dapat lebih baik kedepannya.   

 Sebelum siswa mempelajari geometri pada tahapan yang lebih lanjut, 

hendaknya siswa memahami dengan baik dasar-dasarnya terlebih dahulu. Pada 

kegiatan apersepsi, diketahui bahwa siswa tidak memahami dengan baik apakah itu 

lingkaran. Beberapa orang siswa mengatakan bahwa globe juga termasuk lingkaran. 

Di samping itu pada aktivitas pertama mengukur diameter lingkaran, ditemukan 

beberapa kelompok yang mengukur panjang diameter tidak melalui titik pusat. Ini 

merupakan suatu kesalahan yang akan mengakibatkan siswa mendapatkan ukuran 
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diameter tidak tepat. Hal ini seharusnya telah dipahami dengan baik oleh siswa ketika 

mempelajari bagian-bagian lingkaran pada pertemuan sebelumnya.  

Pada kegiatan mencari hasil pembagian keliling terhadap diameter, banyak 

siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini karena ada panjang keliling dan diameter 

yang merupakan bilangan desimal. Siswa kelas VI Sekolah Dasar hendaknya telah 

memahami dengan baik bagaimana cara melakukan pembagian dengan bilangan 

desimal.    

Pada proses pembelajaran berikutnya, hendaknya guru harus lebih baik lagi 

dalam mengelola waktu pembelajaran. Setelah siswa menemukan nilai π dan rumus 

keliling lingkaran, seharusnya kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan 

soal-soal  kontekstual kepada siswa. Namun, karena waktu telah habis ada kegiatan-

kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. 

Dalam pendidikan matematika realistik dikenal adanya iceberg yang 

mendeskripsikan bagaimana proses pemahaman siswa tentang konsep matematika 

dari hal-hal yang nyata sampai kepada tahap formal, dimana siswa mengerti tentang 

simbol abstrak matematika. 
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Gambar 5. Iceberg dalam pembelajaran mencari nilai π dan rumus keliling lingka 

 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendidikan matematika 

realistik dapat meningkatkan keaktifan siswa dan memberikan kesempatan kepada 

siswa dalam mengembangkan pola pikirnya. Selama proses pembelajaran siswa 

melaksanakan semua aktivitas yang diminta guru dengan baik. Dengan proses 

pembelajaran seperti ini siswa menjadi lebih memahami bahwa matematika itu 

merupakan sebuah aktivitas manusia. Rumus-rumus yang biasanya hanya langsung 

diberikan oleh guru kepada mereka sebenarnya berasal dari fenomena yang terjadi di 

dunia nyata dan dapat dipelajari bagaimana cara menemukannya. Siswa sekarang 

 

 
atau  

  atau  

 

 

Context  

Problem 

Model Of 

Model For 

Formal 
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telah mengetahui cara mendapatkan nilai π  dan bagaimana menemukan rumus 

keliling lingkaran. 

2. Saran 

a. Guru diharapkan lebih mengembangkan pendidikan matematika realistik dalam 

proses pembelajaran matematika agar siswa-siswa lebih aktif dan pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. 

b. Sebelum memulai pembelajaran hendaknya guru mengevaluasi pemahaman siswa 

terhadap materi sebelumnya karena dalam pembelajaran matematika terdapat 

saling keterkaitan konsep.  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

Sekolah  : Sekolah Dasar Negeri 98 

Mata Pelajaran : Matematika 

Topik  : Bangun Datar (Lingkaran) 

Kelas/Semester : VI/I 

Pertemuan  : 2 X Pertemuan 

   

A. Standar Kompetensi 

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

B. Kompetensi Dasar 

3.2  Menghitung luas lingkaran 

C. Indikator 

1. Menemukan nilai π dan rumus keliling lingkaran  

2. Menghitung keliling lingkaran jika diketahui diameter atau jari-jarinya. 

3. Menemukan  rumus luas lingkaran  

4. Menghitung luas lingkaran jika diketahui diameter atau jari-jarinya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat : 

1. Menemukan niali π  dan rumus keliling lingkaran 

2. Menghitung keliling lingkaran jika diketahui diameter atau jari-jarinya. 

Pertemuan Kedua 

Setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat: 

1. Menemukan rumus luas lingkaran 

2. Menghitung luas lingkaran jika diketahui diameter atau jari-jarinya. 

E. Alokasi Waktu   : 4 x 30 menit 

F. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan : PMRI 

2. Metode : Tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas 

3. Model  : Kooperatif 

G. Penilaian: 

1. Teknik penilaian : Observasi dan pemberian tugas 
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2. Instrumen penilaian : Lembar observasi dan soal-soal latihan 

 

H. Sumber  dan Alat /Media Pembelajaran :  

1. Sumber  

a. Buku matematika kelas VI  

b. Buku sekolah elektronik matematika kelas VI  

2. Alat/Media 

a. Benda-benda yang berbentuk lingkaran 

b. Karton 

c. Rol 

d. Gunting 

e. Lem 

 

I. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (2 x 30 Menit) 

1. Kegiatan Pembukaan Waktu 

10’ Kegiatn guru Kegiatan Siswa 

 a. Apersepsi 

 Menanyakan kepada siswa 

benda-benda disekitar kita 

yang berbentuk lingkaran. 

 Menanyakan unsur-unsur dari 

sebuah lingkaran dan 

hubungan antara jari-jari 

dengan diameter 

b. Motivasi 

 Memberikan motivasi kepada 

siswa tentang kegunaan 

mempelajari lingkaran 

c. Tujuan Pembelajaran 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

 

 

 Menyebutkan benda-benda 

disekitar kita yang berbentuk 

lingkaran 

 Menyebutkan unsur-unsur dari 

sebuah lingkaran dan 

hubungan antara jari-jari 

dengan diameter. 

 

 Mendengarkan penjelasan 

guru 

 

 

 Mendengarkan penjelasan 

guru. 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

2’ 
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2. Kegiatan Inti Waktu 

40’ Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 Exploration 

a. Menanyakan apakah yang 

dimaksud dengan keliling dan 

meminta siswa menunjukkan 

manakah keliling dari sebuah  

benda yang berbentuk lingkaran. 

b. Meminta siswa untuk duduk 

berkelompok yang terdiri dari 4 

atau 5 siswa. 

c. Membagikan alat dan media 

pembelajaran kepada siswa 

berupa benda di sekitar kita yang 

berbentuk lingkaran, kertas 

karton yang berbentuk lingkaran  

tali dan lembar kerja siswa. 

d. Meminta siswa untuk mengukur 

diameter dari lingkaran tersebut.  

e. Meminta siswa untuk mengukur 

panjang keliling dari lingkaran 

dengan caranya sendiri. 

f. Meminta siswa untuk 

menuliskan hasil dari 

kegiatannya di lembar kerja 

siswa. 

 

 

Elaboration 

g. Meminta setiap kelompok untuk 

menuliskan  hasil  pekerjaannya 

di papan tulis 

h. Menanyakan kepada siswa 

 

a. Menjawab apakah yang 

dimaksud dengan keliling dan 

menunjukkan manakah 

keliling dari sebuah lingkaran. 

 

b. Siswa duduk secara 

berkelompok 

 

c. Menerima alat, media dan 

lembar kerja siswa yang 

diberikan guru dan 

mengamatinya. 

 

 

d. Mengukur panjang diameter 

dari lingkaran yang diberikan. 

e. Mengukur keliling dari benda 

yang berbentuk lingkaran. 

 

f. Menuliskan hasil kegiatan di 

lembar kerja siswa. 

 
 
 
 
 

g. Menuliskan hasil pekerjaan 

kelompoknya di papan tulis. 

 

h. Menjawab pertanyaan guru 

mengenai hasil pembagian 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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bagaimana hasil pembagian 

keliling terhadap lingkaran yang 

nantinya akan menjadi sebuah 

nilai yang disebut dengan nilai π. 

 

i. Meminta siswa untuk 

menyebutkan rumus keliling 

lingkaran dari kegiatan yang 

telah  mereka lakukan 

Confirmation 

j. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

memberikan pertanyaan 

mengenai materi yang telah 

dibahas. 

k. Memberikan beberapa buah soal 

kontekstual mengenai keliling 

sebuah lingkaran. 

keliling terhadap lingkaran 

yang nantinya akan menjadi 

sebuah nilai yang disebut 

dengan nilai π. 

i. Menyebutkan rumus keliling 

lingkaran. 

 

 

 

j. Memberikan pertanyaan 

kepada guru. 

 

 

 

k. Menjawab soal yang diberikan 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

3. Kegiatan Penutup Waktu 

10’ Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

a. Meminta siswa untuk 

memberikan kesimpulan dari 

materi pelajaran hari ini. 

b. Memberikan pekerjaan rumah 

kepada siswa. 

a. Memberikan kesimpulan 

mengenai materi pelajaran 

hari ini 

b. Mencatat pekerjaan rumah 

yang diberikan. 
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AYO BELAJAR…! 

Kelompok:……. 

Nama anggota kelompok: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. …………………….. 

 

Lakukanlah pengukuran terhadap benda yang telah diberikan kepadamu 
dengan menggunakan alat-alat yang ada. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Berapakah diameter dan jari-jari dari benda tersebut? 

Jawab:…………………………………….. 
2. Berapakah kelilingnya? 

Jawab:…………………………………….. 
3. Tentukanlah hasil dari 

푘
퐷 = ⋯ 
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1. Ibu ingin mempercantik tutup kaleng kue yang berbentuk lingkaran. Ibu ingin  

menutupi bagian pinggirnya dengan menggunakan renda. Berapakah minimal 

renda yang dibutuhkan untuk menutupi bagian pinggir tutup kaleng kue 

tersebut apabila jari-jarinya adalah 14 cm? 

 

 

 

 

 

 

2. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki diameter 5 meter. Arie berlari 
mengelilingi taman itu satu kali putaran. Berapa meter jarak yang telah 
ditempuh Arie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Jawab : 

Nilai dan Keliling Lingkaran 

Nama : 

Kelas : 
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Rubrik Penskoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Penyelesaian Skor 

1. 

= 2 ×
22
7 × 14 푐푚 

= 2 × 22 × 2 푐푚 

= 88 푐푚 

Diketahui : r = 14 cm 

Ditanya    : Keliling 

Jawab       : 

   K= 2휋푟 

Jadi, panjang minimal renda yang dibutuhkan adalah 88 푐푚 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

Total Skor 5 

2.  

= 3,14 × 5 푐푚 

= 15,7 푐푚 

Diketahui : d = 5 meter 

Ditanya    : Keliling 

Jawab       : 

   퐾 = 휋푑 

Jadi, jarak yang telah ditempuh Arie adalah 15,7 cm 

1 

 

 

1 

 

3 

 

Total Skor 5 
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         Palembang, ........... 

Mengetahui,        

Kepala SDN 98       Guru Kelas VI 

 

 

.................................               .................................... 

NIP. ........................               NIP. ............................ 

 

 


