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LEMBAR PENGESAHAN

Modul Matematika Kelas 5 Bagian I untuk semester II Tahun Pelajaran 2013/2014merupakan modul yang disusun oleh Made Nuryadi, guru SD YPS Singkole. Modulini dikembangkan dengan pendekatan kontekstual dan berbasis masalah untukmembantu siswa memahami materi/konsep matematika secara mudah, danmenyenangkan.Setelah dilakukan validasi konstruk dan isi dari modul ini, maka dinyatakan bahwamodul ini dapat di cetak untuk kalangan siswa SD YPS Singkole yang dapatdigunakan sebagai bahan belajar dan sebagai guideline bagi orang tua untukmembantu siswa belajar mandiri di rumah.
Soroako, Januari 2014

Mengesahkan,Kepala Sekolah SD YPS Singkole

Alexander L. KolatlenaYPS - 307
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KATA PENGANTARPuji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat danlimpahan rahmat-Nya sehingga modul matematika kelas 5 semester 2 bagian I inidapat terselesaikan dengan baik.Modul Matematika ini terdiri dari 20 topik pembelajaran, yang memuat 3 materiutama yaitu (1) Mengubah pecahan ke persen, dan desimal atau sebaliknya; (2)Operasi hitung pecahan; (3) perbadingan dan skala. Materi ini merupakan satukesatuan materi yang harus dipelajari oleh siswa secara menyeluruh dan takterpisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh dalam satu StandarKompetensi (SK).Tujuan diterbitkan modul ini untuk membantu siswa agar dapat menguasai konsepmatematika secara mudah, utuh, dan menyenangkan. Di samping itu pula, modul inidapat digunakan sebagai guideline bagi orang agar dapat mendampingi anak dalambelajar di rumah. Pendekatan yang digunakan dalam modul ini adalah pendekatankontekstual dan berbasis masalah. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan agarsiswa tertarik untuk memahami isi modul, sehingga dapat mensitimulus siswa untuklebih giat belajar secara mandiri. Isi modul ini memuat 3 komponen utama yaitu;rangkuman materi, latihan terbimbing dan latihan mandiri.Modul Matematika kelas 5 semester 2 bagian I ini diterbitkan oleh SD YPS Singkoleuntuk kalangan sendiri siswa. Modul ini merupakan modul terbitan edisi pertamayang tentunya masih butuh disempurnakan. Oleh karena itu, saran dan masukan olehpara pengguna sangat kami harapkan untuk kesempurnaan isi modul ini di masayang akan datang.Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru dan siapa saja yangmenggunakannya untuk kemajuan pendidikan di YPS khususnya SD YPS Singkoledan kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sorowako,    Januari 2014Penulis
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PETUNJUK UMUM PENGGUNAAN MODULModul Matematika Kelas 5 Semester 2 Bagian I ini terdiri dari 3 unsur utamayaitu; (1) ringkasan materi; (2) latihan terbimbing dan (3) latihan mandiri
1. Ringkasan Materi

Petunjuk:Contoh Ringkasan materi disamping memuat materi yangmenggunakan pendekatan alurcerita. Untuk memahami isiringkasan materi tersebut bacalahdengan seksama dan cermatisetiap bagian-bagiannya. Di dalamRingkasan materi juga memuatkesimpulan dan Tips atau trikterhadap konsep yang disajikan.

Petunjuk:Contoh Tips yang disajikandalam modul ini  memuatkesimpulan dari konsep intiatau langkah-langkahmenyelesaikan soal. Cobalahpahami Tips tersebut untukmemberi pemahaman yangutuh terhadap konsep yangdisajikan.
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2. Latihan Terbimbing

Petunjuk:Latihan terbimbing  yangtermuat dalam modul ini,berisi soal latihan beserta
scaffolding yang dapatmenuntun siswa memahamikonsep/materi yangdipelajari secara lebihmendalam. Dengan demikian,siswa diharapkan mengisisetiap titik-titik atau kotakuntuk melengkapi jawabanyang ada pada modul secaratepat dan benar

Petunjuk:Anda diminta untukmengisi/melengkapi denganangka/jawaban yang benarsecara mandiri.
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3. Latihan MandiriLatihan mandiri memuat soal-soal latihan tanpa bantuan/scaffolding yangdiberikan. Pada latihan mandiri siswa diharapkan mampu menuliskan jawabansoal latihan sesuai pengetahuan dan kemampuan individu siswa. Modul inimemuat latihan mandiri diakhir setiap pembembelajaran.Contoh latihan mandiri yang termuat pada modul


