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LESSON PLAN 2 

Guru B/N Mata Pelajaran Kelas Semester / TA 

Made Nuryadi YPS - 326 Matematika 5 I / 2012-2013 

Minggu Efektif Rencana Penggunaan Tanggal Penggunaan Alokasi Waktu 

6 26  Agustus – 6 September 2013  6 x Pertemuan 

 

Standar Kompetensi 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar 
1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan, dan 

penaksiran  

Indikator 

1.1.2 Membulatkan bilangan dalam satuan terdekat 

1.1.3 Membulatkan bilangan dalam puluhan dan ratusan terdekat 

1.1.4 Menaksir hasil operasi hitung dua bilangan 

 

Pertemuan 1 (Satu) 

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat memahami makna kata ”Pembulatan”, pembulatan ke bawah, dan pembulatan ke atas 
Siswa dapat memahami makna pembulatan ke satuan terdekat 
Siswa dapat membulatkan bilangan dalam satuan terdekat 

Materi Pokok Pembulatan bilangan dalam satuan terdekat 

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a) Guru menyampaikan judul materi pembelajaran yang akan dipelajari 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

c) Guru memotivasi siswa akan pentingnya materi yang akan dipelajari 

(konsep pembulatan dan perkiraaan) dengan menggunakan 

kasus/masalah sehari-hari. 

Contoh-1:, Aan di suruh membeli gula, kopi dan Roti di toko, harga gula 

Rp 5.550, kopi harganya Rp.2.100, dan harga roti Rp 2.150. Berapa 

uang yang sebaiknya dibawa Aan agar cukup berbelanja?  

Contoh-2: Iwan diberi uang Rp 5000 untuk membeli Mie goreng, jika 

harga sebua mie goreng Rp 2000, berapa banyak Mie goreng yang akan 

dibeli Iwan? Bisakah Iwan mendapatkan 3 buah?  

Dengan 2 contoh di atas siswa diajak untuk menggali manfaat 

belajar matematika khususnya materi pembulatan 

10’ Tanya jawab  

 

 

 

 

 



d) Gali makna AMBAK (Apa Manfaat Bagi Ku) dalam pembelajaran ini 

dengan cara berdiskusi dan memberi sugesti agar siswa merasa bahwa 

pembelajaran ini bermakna dengan menggunakan contoh-contoh yang 

bermakna seperti diatas. 

2.  Kegiatan Inti 

a) Guru menggali dan menjelaskan makna kata “pembulatan” 

(pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas) suatu bilangan dengan 

berbagai contoh sehari-hari yang bermakna. 

Contoh-1(pembulatan ke atas): Sebuah Bus PT Vale mampu 

mengangkut 56 penumpang, jika banyaknya siswa yang harus diangkut 

sebanyak 135 siswa untuk tour tambang. Berapakah banyaknya Bus 

yang harus dipersiapkan? (Galilah pendapat siswa dan kemudian 

simpulkan) 

Contoh-2 (pembulatan ke bawah): Ibu Ani ingin membeli ayam 

potong, jika harga per kg Rp 35.000 dan Ibu Ani hanya membawa uang 

RP 100.000. Berapa kilo ayam yang dia peroleh? (Galilah pendapat 

siswa dan kemudian simpulkan) 

b) Guru menjelaskan makna pembulatan ke satuan terdekat (pembulatan 

desimal) dengan contoh-contoh yang kontekstual. 

Contoh-1:Grace mendapatkan nilai ulangan matematika 7,6. Apabila 

dibulatkan ke satuan terdekat atau dinyatakan dalam bilangan bulat, 

berapakah nilainya Grace? 

- Memberi pemahaman makna kata pembulatan ke satuan terdekat 

yang berarti bahwa semua angka yang tidak bulat (desimal) harus 

diarahkan ke bentuk bilangan bulat dengan interval satu (Makna 

“kesatuan terdekat”) 

- Kasus di atas ditunjukkan dengan menggunakan garis bilangan 

berikut: 

 

7 dan 8 adalah bilangan bulat (7 adalah batas bawah dan 8 

batas atas), maka dari gambar di atas bilangan 7,6 lebih 

dekat ke 8, sehingga nilai dari pembulatan bilangan 7,6 di 

atas adalah 8. (Pahamkan siswa makna ”lebih dekat ke” 

untuk mendeskripsikan makna pembulatan) 

 

55’ Model 

Pengajaran  

Langsung  

dengan 

pendekatan 

masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Guru mendemontrasikan beberapa contoh konsep pembulatan  ke 

satuan terdekat dengan menggunakan garis bilangan menggunakan 

contoh-contoh pada slide. Kemudian menyimpulkan konsep 

pembulatan ke satuan terdekat dengan teknik sbb: 

Bila bilangan desimalnya (satu angka dibelakang koma) merupakan 

bilangan 5,6,7,8,9 (atau ≥5) maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan 

desimalnya <5, maka dibulatkan ke bawah. 

Contoh: 1,4 ≈1    6,67≈7     4,33≈4 

d) Guru memberikan beberapa latihan terbimbing menggunakan soal-soal 

yang ada pada slide atau pada lembar kerja siswa. 

e) Guru memberikan penguatan dengan beberapa latihan mandiri 

menggunakan lembar kerja  

f) Guru memberi penguatan kepada hasil pekerjaan siswa tentang 

pembulatan bilangan desimal (ke satuan terdekat) dan membahas soal 

yang tidak tuntas 

 

3.  Kegiatan Penutup 

a) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari 

(Apakah ada yang tidak dipahami?) 

b) Guru mengingatkan siswa akan pentingnya materi yang telah dipelajari 

dan menyimpulkan konsep pembulatan ke satuan terdekat 

c) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan memberikan PR jika dibutuhkan (maksimun 5 soal ) 

5’ Tanya jawab 

dan diskusi 

 

 

Catatan Refleksi Guru: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pertemuan 2 (Dua) 

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat memahami makna kata ke puluhan dan ratusan terdekat  
Siswa dapat membulatkan bilangan ke puluhan dan ratusan terdekat  
Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan pembulatan ke puluhan dan 
ratusan terdekat  

Materi Pokok Pembulatan bilangan ke puluhan, dan ratusan terdekat 



Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan beberapa soal tiket masuk kelas (menggunakan kartu 

soal) untuk mengingatkan materi yang sudah dipelajari yaitu pembulatan 

ke satuan terdekat dengan memaksimalkan tutor sebaya (Siswa 

diarahkan untuk berbaris sebelum masuk kelas dan setiap siswa diberi 

satu buah kartu soal mengenai pembulatan, siswa yang dapat 

menyelesaikan soal boleh masuk kelas terlebihan dahulu. Setelah 

beberapa siswa masuk, siswa diarahkan saling bertukar soal sambil 

menunggu teman yang lain masuk semua).  

a) Menyampaikan materi lanjutan yang akan dipelajari 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar.         

10’ Permainan  

 

 

 

 

 

2.  Kegiatan Inti 

a. Guru memberikan beberapa kasus/masalah yang kontekstual berkaitan 

dengan pembulatan ke puluhan dan ratusan terdekat. 

Contoh-2: Panjang sebuah pita atau tali 82 cm, berapa panjang pita 

tersebut jika di bulatkan ke puluhan terdekat? 

(Guru hendaknya membawa pita/tali yang panjangnya 82 cm untuk 

ditunjukkan ke siswa agar lebih bermakna) 

b. Guru memberi pemahaman awal tentang bilangan bulat puluhan (0, 10, 

20, 30, 40, 50, 60, …) sebagai dasar pembulatan 

c. Guru menjelaskan makna pembulatan ke puluhan terdekat menggunakan 

garis bilangan untuk contoh di atas (lihat slide) 

 

- 80 adalah batas bawah dan 90 adalah batas atas (jarak 80 ke 90 

adalah 10, itulah makna pembulatan ke puluhan terdekat-

>intervalnya 10) 

- 82 lebih dekat ke 80 daripada ke 90, maka 82≈80 

d. Guru mendemontrasikan beberapa contoh soal lainnya menggunakan 

slide termasuk contoh pembulatan ke ratusan terdekat. 

e. Guru meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan 

strategi membulatkan bilangan ke puluhan terdekat dan ke ratusan 

terdekat 

Kesimpulan: 

55’ Model 

Pengajaran  

Langsung  

dengan 

pendekatan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk membulatkan ke puluhan terdekat pelajari nilai satuan-nya, Jika 

nilainya sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, bulatkan keatas. Jika 

lebih kecil dari 5 bulatkan ke bawah. 

Untuk membulatkan ke puluhan terdekat pelajari nilai puluhan-nya, Jika 

nilainya sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, bulatkan keatas. Jika 

lebih kecil dari 5 bulatkan ke bawah. 

f. Guru memberikan latihan terbimbing menggunakan slide/LKS  

g. Guru memberi penguatan tentang konsep pembulatan ke puluhan dan 

ratusan terdekat dengan game “The Fast Five (TFF)” yaitu memilih siswa 

5 orang tercepat yang dapat menyelesaikan soal. 

h. Guru memberi penguatan dengan membimbing siswa yang belum dapat 

menyelesaikan soal dengan benar  

i. Jika waktu memungkinkan berikan kuis 3-5 nomor  

3.  Kegiatan Penutup 

a) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari 

(Apakah ada yang tidak dipahami?) 

b) Guru memberikan pengarahan tentang kebutuhan pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

5” Tanya jawab 

Diskusi 

 

 

Catatan Refleksi Guru: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pertemuan 3 (Tiga) (pengayaan) Kurikulum luar negeri seperti Singapura,  dan beberapa buku paket 

Indonesia memasukkan materi ini dalam KBM karena materi ini sangat kontekstual 

ketika kita berbicara uang dan konsep lainnya, namun di Silabus SD Singkole tidak 

dicantumkan. 

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran Siswa dapat memahami makna kata pembulatan  ke ribuan terdekat  
Siswa dapat membulatkan bilangan ke ribuan terdekat  
Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan pembulatan ke ribuan 
terdekat  

Materi Pokok Pembulatan bilangan dalam ribuan terdekat 

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

b) “Tiket masuk” game untuk menguji konsep yang telah dipelajari siswa 

(konsep pembulatan ke satuan, puluhan, dan ratusan terdekat). Siswa 

10’ Permainan 

Ceramah 

 



diarahkan untuk berbaris sebelum masuk kelas dan setiap siswa diberi satu 

buah kartu soal mengenai pembulatan, siswa yang dapat menyelesaikan 

soal boleh masuk kelas terlebihan dahulu. Setelah beberapa siswa masuk, 

siswa diarahkan saling bertukar soal sambil menunggu teman yang lain 

masuk semua.  

c) Menginformasikan tentang kelajutan dan tujuan KBM  

2.  Kegiatan Inti 

a) Guru memberikan beberapa masalah berkaitan dengan pembulatan ke 

ribuan terdekat 

Contoh: Ibu Jeny Belanja mingguan untuk keperluan dapur sebanyak RP 

375.750, Jika dibulatkan ke ribuan terdekat, berapa jumlah belanjaan ibu 

Jeny? 

b) Guru menjelaskan makna bilangan bulat ribuan (0, 1000, 2000, 3000, 4000, 

…) 

c) Guru mengajak siswa mendiskusikan penyelesaian masalah yang diberikan 

bersama teman kelompoknya, berdasarkan pengalaman belajar sebelumnya. 

d) Guru meminta siswa mengutarakan hasil diskusinya terhadap masalah yang 

diberikan 

e) Guru memberi penguatan tentang konsep “pembulatan ke ribuan terdekat” 

dengan metode garis bilangan  

f) Guru menguatkan konsep pembulatan ke ribuan terdekat dengan 

memberikan tips dan trik 

“Untuk membulatkan bilangan ke RIBUAN terdekat, Pelajari/perhatikan nilai 

tempat pada bilangan RATUSAN, Jika nilainya sama dengan 5 atau lebih 

besar dari 5, bulatkan keatas. Jika lebih kecil dari 5 bulatkan ke bawah. 

g)  Guru memberikan beberapa latihan terbimbing menggunakan slide  

h) Guru memberikan beberapa soal latihan mandiri melalui “Marathon game” 

yaitu guru menyediakan 5-10 soal untuk dikerjakan lalu siswa disuruh 

mengerjakan soal secara cepat dan tepat, siswa yang menyelesaikan lebih 

dulu berhak mendapatkan nilai sesuai jumlah yang dijawab benar dan 

istirahat lebih awal disbanding yang lainnya 

60’ Model 

Pengajaran  

Langsung  

dengan 

pendekatan 

masalah 

 

3.  Kegiatan Penutup 

a) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari 

(Apakah ada yang tidak dipahami?) 

b) Guru memberikan pengarahan tentang kebutuhan pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

 

 

60’   



Catatan Refleksi Guru: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pertemuan 4 (Tiga)  

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran Siswa dapat memahami makna ”perkiraan”  
Siswa dapat melakukan perkiraan dengan menggunakan konsep pembulatan 

Materi Pokok Perkiraan perhitungan bilangan bulat 

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a. Menginformasikan tentang kelanjutan dan tujuan KBM  

b. Guru memotivasi siswa agar giat belajar dan mengarahkan siswa untuk 

melihat pentingnya pembelajaran perkiraan dalam kehidupan sehari-hari. 

(pilih salah satunya saja, yang lain bisa dibahas dikegiatan inti) 

Contoh: 

Pak Ahmad ingin menanam pohon merica dikebunnya. Jika setiap petak 

tanah menghabiskan 97 pohon merica dan Pak Ahmad mempunyai 3 

buah petak tanah, kira-kira berapa banyak pohon merica yang harus dia 

persiapkan?  

Guru juga dapat menggunakan contoh lain yang melibatkan operasi 

penjumlahan,  

Misalnya: Pak Parto memiliki 2 lokasi kandang ayam potong. Kandang 

yang pertama berisi 513 ekor dan kandang yang ke dua berisi 778 ekor, 

berapa kira-kira jumlah ayam Pak Parto jika di bulatkan ke Ratusan 

terdekat 

c. Gali makna AMBAK (Apa Manfaat Bagi Ku) dalam pembelajaran ini 

dengan cara berdiskusi dan memberi sugesti agar siswa merasa bahwa 

pembelajaran ini bermakna dengan menggunakan contoh-contoh yang 

bermakna seperti diatas. 

10’ Diskusi 

Tanya jawab 

 

2.  Kegiatan Inti 

a. Guru memberikan beberapa masalah sehari-hari berkaitan dengan 

masalah penaksiran dan perkiraan  

b. Guru menjelaskan makna “Menaksir dan Memperkirakan” dengan 

menggunakan konsep pembulatan 

c. Guru mendemontrasikan bagaimana menaksir dengan menggunakan 

konsep pembulatan ke puluhan dan ratusan terdekat  

55’ 

 

 

Model 

Pengajaran  

Langsung  

dengan 

pendekatan 

masalah 

 



d. Guru mendemontrasikan bagaimana menaksir dengan menggunakan 

konsep pembulatan ke ribuan terdekat  

e. Guru memberikan latihan terbimbing menggunakan lembar kerja atau 

lainnya 

f. Guru memberikan penguatan dengan memberikan latihan mandiri 

dengan game atau LKS 

3.  Kegiatan Penutup 

c) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari 

(Apakah ada yang tidak dipahami?) 

d) Guru memberikan pengarahan tentang kebutuhan pembelajaran 

pertemuan berikutnya 

e) Memberikan Tugas PR  

5’ 

 

  

Catatan Refleksi Guru: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Pertemuan 5 (Tiga)  

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran Siswa dapat melakukan keterampilan”problem solving” terhadap masalah-masalah 
pembulatan dan penaksiran yang dierikan 
Siswa dapat menyelesaikan kuis dengan baik dan benar 

Materi Pokok Pembulatan bilangan dalam satuan, puluhan, ratusan dan ribuan terdekat 

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a. Guru mengarahkan siswa untuk duduk berkelompok yang terdiri dari 4-5 

orang dan menyiapkan alat pembelajaran 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan target dari pembelajaran hari 

ini ( terdiri dari 2 sesi yaitu sesi “problem solving” dan Kuis)  

5’ Ceramah  

 

 

 

 

 

2.  Kegiatan Inti 

a) Guru memberikan beberapa soal berkaitan dengan masalah sehari-hari 

(lihat slide)   

b) Setiap kelompok diarahkan untuk menyelesaikan setiap soal dengan 

berdiskusi (setiap siswa dalam kelompok tersebut harus menentukan 

60’ Penemuan 

Terbimbing 

berbasis 

masalah 

 

 

 

 

 



jawaban soal yang sama, agar lebih memaksimalkan tutor sebaya)  

c) Guru memberikan beberapa contoh soal problem solving untuk 

dipecahkan kelompok  

Contoh:  

Carilah bilangan (sebanyak-banyaknya) jika dibulatkan keratusan terdekat 

nilainya sama jika dibulatkan keribuan terdekat 

d) Setelah beberapa soal problem solving selesai dibahas guru memberikan 

kuis 

e) Guru membahas soal kuis yang belum tuntas diselesaikan siswa dan 

melakukan pembimbingan bagi siswa yang kurang. 

 

 

 

 

 

 

3.  Kegiatan Penutup 

a) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari 

(Apakah ada yang tidak dipahami?) 

b) Guru memberikan pengarahan tentang kebutuhan ulangan Harian 

pertemuan berikutnya. 

5’ 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah 

 

 

Catatan Refleksi Guru: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pertemuan 6: Ulangan Harian tentang Pembulatan dan Penaksiran  

Catatan Refleksi Guru: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sumber Belajar  E-Buku Matematika Kelas V,  Rj. Soenarjo. Puskurbuk, Depdiknas. 

 E-Buku Matematika Kelas V,  Y.D. Sumanto, dkk. Puskurbuk, Depdiknas. 

 Media Presentase Pembelajaran 

 http://math.about.com 

 http://math.aids.com 

 

Alat Bantu Pembelajaran  LCD 

 Kartu Soal 

 LKS 

 
Sorowako, 19 Agustus 2013 

 
          Mengetahui,                                                      Dievaluasi oleh,                                              Disusun oleh, 
    Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah                   Guru Mata pelajaran 
 
 
 
Alexander L. Kolatlena        Zemy Herlina              Made Nuryadi 
          YPS  - 307                     YPS -       YPS - 326 

 
 
 
 

 

Komentar Kepsek / Wakasek terhadap Lesson Plan ini : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://math.about.com/
http://math.aids.com/

