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Lampiran 1 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : SD 

Kelas   : 2 

Tema 5  : Pengalamanku 

Subtema 2  : Pengalamanku di sekolah 

Pembelajaran ke : 3 

Kompetensi Inti :   

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan prilaku yang jujur,disiplin,tanggung jawab, santun,peduli dan percaya diri dalam berineteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Mengetahui pengetahuan faktual dengan cara mengamati(mendengar,melihat,membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, mahluk ciptaan tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijuampainya dirumah dan disekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan prilaku anak bermain dan berakhlak mulia. 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi 

Pokok 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi  

Waktu 

Sumber/

Bahan/A

lat 

3.6 Menjelaskan 

dan 

menentukkan 

(termasuk 

jarak), berat, 

dan waktu 

dalam satuan 

Penguku

ran 

panjang 

3.6.1 Mengenal alat 

ukur satuan 

baku (m dan 

cm) dan tidak 

baku 

 

 

 Menyampaikan materi 

pembelajaran tentang 

pengukuran panjang. 

 

 Membentuk peserta 

didik menjadi beberapa 

kelompok 

1. Penilaian 

sikap 

 Lembar 

observasi 

aktivitas 

peserta 

didik 

4 jp Sumber:  

Buku 

Tematik 

kelas II 

tema 5 

(pengala

manku) 
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baku, yang 

berkaitan 

dengan 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

4.6 Melakukan 

pengukuran 

panjang 

(termasuk 

jarak), berat, 

dan waktu 

dalam satuan 

baku, yang 

berkaitan 

dengan 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

3.6.2  Menggunakan 

alat ukur 

meteran 

dengan skala 

cm. 

 

 

4.6.2 Mengukur 

panjang 

dengan 

menggunakan 

alat ukur 

satuan baku 

dan tidak baku 

 

4.6.3 Mengubah 

satuan baku (m 

ke cm) 

 

 

 

 

 

 Mempersiapkan 

Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) materi 

pengukuran panjang. 

 Menjelaskan cara 

pengerjaan LKPD 

materi pengukuran 

panjang. 

 Menjelaskan tentang 

langkah-langkah 

permainan pletokan 

 Memulai permainan 

dan guru sebagai 

pengawas. 

 Meminta peserta didik 

berdiskusi mengerjakan 

LKPD materi 

pengukuran panjang. 

 

 Peserta didik 

mempresentasikan dan 

menyajikan hasil 

pekerjaan secara 

kelompok didepan kelas 

 Memberikan tes tulis 

(LKPD) individu materi 

pengukuran panjang 

 

2. Penilaian 

Pengetahuan 

 Tes hasil 

belajar  

 

 

3. Penilaian 

Keterampilan 

 Kinerja  

Praktik  

(LKPD) 

subtema  

3 

(pengala

manku 

disekolah

) 
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untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik 

 Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang 

memiliki nilai 

tertinggi 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Kelas II 

 

Desy Wahyuningtyas 

Gresik, 15 Juli 2019 

Guru Praktikan 

 

Nur Rodiyah 

15441044 

 Mengetahui  
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Lampiran 2 

RPP Pertemuan ke-1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SD 

Mata Pelajaran :  MATEMATIKA 

Kelas/Semester :  II/2 

Tema     : 5 (Pengalamanku) 

Subtema    : 2 (Pengalamanku di sekolah) 

Pembelajaran ke   : 3 

Alokasi Waktu :  (2 X 35 menit ) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan prilaku yang jujur,disiplin,tanggung jawab, santun,peduli dan 

percaya diri dalam berineteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Mengetahui pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

mahluk ciptaan tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijuampainya 

dirumah dan disekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat 

dan dalam tindakan yang mencerminkan prilaku anak bermain dan berakhlak 

mulia. 

B. Kompetensi Dasar 

3.7 Menjelaskan dan menentukan (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam 

satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

4.7 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam 

satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
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C. Indikator 

3.7.1 Mengenal alat ukur satuan baku (m dan cm) dan tidak baku 

3.7.2 Menggunakan alat ukur meteran dengan skala cm. 

4.6.4 Mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan 

tidak baku 

4.6.5 Mengubah satuan baku (m ke cm) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru peserta didik mampu mengenal alat 

ukur satuan baku (m dan cm) dan tidak baku minimal menyebutkan 3 alat 

ukur. 

2. Dengan alat ukur meteran peserta didik mampu menggunakan alat ukur 

meteran dengan skala cm dengan benar 

3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru peserta didik mampu mengukur 

panjang dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan tidak baku dengan 

benar. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru peserta didik mampu mengubah 

satuan baku (m ke cm) minimal menghitung 3 soal. 

E. Materi Pokok 

Pengukuran Panjang 

F. Strategi, Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran  

 Strategi : Permainan Pletokan 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode : tanya jawab , penugasan , diskusi. 

 Model : STAD (Student Teams Achievement Division) 

G. Media dan sumber pembelajaran 

 Sumber Belajar  :Buku Tematik kelas II tema 5 (pengalamanku) 

subtema  3 (pengalamanku di sekolah) 

 Media   :  Meteran tukang, meteran penjahit, penggaris. 
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 

Tahap Sintak  Kegiatan Guru  Alokasi 

Waktu 

  Kegiatan Pendahuluan  

1. Persiapan   Guru menyapa dan mengucapkan 

salam 

 Mengajak peserta didik berdoa untuk  

mengawali kegitan pembelajaran 

 Mengecek kehadiran peserta didik 

 Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. 

 Memberikan apersepsi materi 

pengukuran panjang. 

 Menyampaikan tujan pembelajaran 

hari ini 

10 menit 

Kegiatan Inti 

2 Penyajian 

Materi 

 

 

 

 Guru menyampaikan materi 

pengukuran Panjang 

 Guru meminta peserta didik 

menyebutkan alat ukur satuan baku. 

 Peserta didik bertanya yang belum 

dipahami. 

50 menit 

 

 

3 Kegiatan 

Kelompok 

 

 

 Peserta didik dibagi menjadi 3 

kelompok (kelompok A,B,C), dalam 

satu kelompok terdiri dari 4 peserta 

didik. 

 Guru membagikan LKPD  materi 

pengukuran panjang untuk 

didiskusikan bersama kelompok 

 Guru menjelaskan cara pengerjaan 

LKPD materi pengukuran panjang. 

 Guru menjelaskan langkah-langkah 

dan aturan permainan pletokan 

 Setiap anggota kelompok 

mengambil nomor urut untuk 

menentukan urutan bermain dan 

menentukan lawan mainnya. 

 Anggota dari kelompok A,B,C 

mengambil nomor urut 1 sampai 4 

 Setiap kelompok mendapat 1 

pletokan dan pelurunya serta alat 
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ukur satuan baku (meteran tukang, 

meteran penjahit, penggaris) 

 Peluru terbuat dari kertas yang 

dibasahi dan dibuat bulat lalu 

dimasukkan ke lubang bambu 

 Setiap anggota kelompok 

memiliki 1 kali kesempatan 

menembak. 

 Sebelum permainan dimulai 

terlebih dahulu menentukan garis 

batas dan pemain berada 

dibelakang garis batas. 

 Ketika menembak peluru tidak 

boleh melebihi garis batas. 

 Setelah anggota nomor urut 1 

menembak lalu mengukur jarak 

tembaknya dengan alat ukur 

satuan baku (meteran tukang, 

meteran penjahit, penggaris) 

 Anggota yang lainnya membantu 

mengukur jarak temabk dan 

mencatat hasil jarak tembak dari 

anggota nomor urut 1. 

 Setelah diukur jarak tembak 

anggota nomor urut 1 dari setiap 

kelompok kemudian menentukkan 

jarak tembak yang paling jauh 

maka kelompoknya akan 

mendapat bintang. 

 Setelah anggota nomor urut 1 

selesai, dilanjutkan anggota 

nomor urut 2 dan seterusnya. 

 Permainan berakhir setelah semua 

anggota kelompok mendapat 

giliran menembak. 

 Guru menghitung bintang yang 

didapatkan oleh kelompok. 

 Kelompok yang mendapatkan 

bintang paling banyak maka akan 

menjadi pemenang. 

 Peserta didik bermain permainan 

pletokan 

 Setelah permainan selesai peserta 

didik berdiskusi mengerjakan LKPD 

materi pengukuran panjang. 
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I. Penilaian 

 Jenis Instrumen : Soal Tertulis 

 Bentuk Instrumen : Soal Uraian 

 Instrumen  : Terlampir  

Gresik, 15 Juli 2019 

     Guru Kelas II 

 

Desy Wahyuningtyas 
 

Mengetahui 

 

Guru Praktikan 

 

Nur Rodiyah 

15441044 

 

 

 

 Peserta didik mempersentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas 

4 Tes Individu 

(kuis) 
 Guru memberi kuis untuk mengetahui 

pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang diajarkan. 

 Guru memberikan penegasan pada 

materi pengukuran panjang 

 

5 Perhitungan 

Skor 

Perkembanga

n Individu 

 Guru menghitung skor hasil belajar 

peserta didik materi pengukuran 

panjang 

 

6 Penghargaan 

Kelompok 
 Memberikan reward bagi pemenang  

Kegiatan Penutup 

   Guru mereview pelajaran hari ini. 

 Guru mengajak peserta didik 

membaca do’a dan salam untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

10 

menit 
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Lampiran 3  

RPP Pertemuan ke 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SD 

Mata Pelajaran :  MATEMATIKA 

Kelas/Semester :  II/2 

Tema     : 5 (Pengalamanku) 

Subtema    : 2 (Pengalamanku di sekolah) 

Pembelajaran ke   : 3 

Alokasi Waktu :  (2 X 35 menit ) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan prilaku yang jujur,disiplin,tanggung jawab, santun,peduli dan 

percaya diri dalam berineteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Mengetahui pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

mahluk ciptaan tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijuampainya 

dirumah dan disekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat 

dan dalam tindakan yang mencerminkan prilaku anak bermain dan berakhlak 

mulia. 

B. Kompetensi Dasar 

3.6 Menjelaskan dan menentukan (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam 

satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam 

satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
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C. Indikator 

3.6.1 Mengenal alat ukur satuan baku (m dan cm) dan tidak baku 

4.6.2 Mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan 

tidak baku 

4.6.3 Mengubah satuan baku (m ke cm) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru peserta didik mampu mengenal alat 

ukur satuan baku (m dan cm) dan tidak baku minimal menyebutkan 3 alat 

ukur. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru peserta didik mampu mengukur 

panjang dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan tidak baku dengan 

benar. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru peserta didik mampu mengubah 

satuan baku (m ke cm) minimal menghitung 3 soal. 

E. Materi Pokok 

Pengukuran Panjang 

F. Strategi, Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran  

 Strategi : Permainan Pletokan 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode : tanya jawab , penugasan , diskusi. 

 Model : STAD (Student Teams Achievement Division) 

G. Media dan sumber pembelajaran 

 Sumber Belajar  :Buku Tematik kelas II tema 5 (pengalamanku) 

subtema  3 (pengalamanku disekolah) 
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tahap Sintak  Kegiatan Guru  Alokasi 

Waktu 

  Kegiatan Pendahuluan  

1. Persiapan 

  
 Guru menyapa dan mengucapkan 

salam 

 Mengajak peserta didik berdoa untuk  

mengawali kegitan pembelajaran 

 Mengecek kehadiran peserta didik 

 Menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. 

 Memberikan Apersepsi materi 

pengukuran panjang. 

 Menyampaikan tujan pembelajaran 

hari ini 

10 menit 

Kegiatan Inti 

2 Penyajian 

Materi 

 

 

 

 Guru menyampaikan materi 

pengukuran Panjang 

 Guru menjelaskan cara mengubah 

satuan baku (m ke cm ) 

 Peserta didik bertanya yang belum 

dipahami 

50 menit 

3 Kegiatan 

Kelompok 

 

 

 Peserta didik dibagi menjadi 3 

kelompok (kelompok A,B dan C), 

dalam satu kelompok terdiri dari 4 

peserta didik. 

 Guru membagikan LKPD materi 

pengukuran panjang untuk 

didiskusikan bersama kelompok. 

 Guru menjelaskan cara pengerjaan 

LKPD materi pengukuran panjang. 

 Guru menjelaskan langkah-langkah 

dan aturan permainan pletokan 

1. Setiap anggota kelompok 

mengambil nomor urut untuk 

menentukan urutan bermain dan 

menentukan lawan mainnya. 

2. Anggota dari kelompok A,B dan C 

mengambil nomor urut 1 sampai 

4. 

3. Setiap kelompok mendapat 1 

pletokan dan pelurunya. 
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4. Peluru terbuat dari kertas yang 

dibasahi dan dibuat bulat lalu 

dimasukkan ke lubang bambu 

5. Setiap anggota kelompok 

memiliki 1 kali kesempatan 

menembak. 

6. Anggota nomor urut 1 dari 

kelompok A lawan mainnya 

anggota nomor urut 1 dari 

kelompok B dan kelompok C. 

7. Sebelum permainan dimulai 

terlebih dahulu menentukan garis 

batas dan pemain berada 

dibelakang garis batas. 

8. Ketika menembak peluru tidak 

boleh melebihi garis batas. 

9. Setelah anggota nomor urut 1 

menembak lalu mengukur jarak 

tembaknya dengan alat ukur 

satuan tidak baku (jengkal tangan 

dan telapak kaki). 

10. Anggota yang lainnya membantu 

mengukur jarak tembak dan  

mencatat hasil jarak tembak dari 

anggota nomor urut 1. 

11. Setelah anggota nomor urut 1, 

dilanjutkan anggota nomor urut 2 

dan seterusnya. 

12. Permainan berakhir setelah semua 

anggota kelompok mendapat 

giliran menembak. 

 Peserta didik bermain permainan 

pletokan 

 Setelah permainan selesai peserta 

didik berdiskusi mengerjakan LKPD  

materi pengukuran panjang. 

 Peserta didik mempersentasikan 

hasil pekerjaannya di depan kelas. 

 Guru memberi penilaian hasil kerja 

kelompok. 

4 Tes Individu 

(kuis) 

 

 Guru memberi tes untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik pada  

materi pengukuran panjang. 

 Guru memberikan penegasan pada 

materi pengukuran Panjang 
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I. Penilaian 

 Jenis Instrumen : Soal Tertulis 

 Bentuk Instrumen : Soal Uraian 

 Instrumen  : Terlampir  

 

Gresik, 16 Juli 2019 

     Guru Kelas II 

 

Desy Wahyuningtyas 
 

Mengetahui 

 

Guru Praktikan 

 

Nur Rodiyah 

15441044 

 

 

 

 

5 Perhitungan 

Skor 

Perkembang

an Individu 

 Guru menghitung skor hasil belajar 

peserta didik materi pengukuran 

panjang. 

 

 

6 Penghargaan 

Kelompok 
 Memberikan reward bagi pemenang. 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

   Guru mereview pelajaran hari ini. 

 Guru mengajak peserta didik 

membaca do’a dan salam untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

10menit 
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Pengukuran panjang adalah membandingkan satuan panjang dengan alat ukur. Ada 

dua jenis pengukuran yaitu pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. 

 

 

 

Pengukuran baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapa pun akan 

menghasilkan pengukuran yang sama. Dalam pengukuran panjang satuan baku 

yang berlaku adalah: 

Km = kilometer 

Hm = hektometer 

Dam = dekameter 

M  = meter 

Dm = desimeter 

Cm  = centimeter 

Mm = millimeter 

 

 

Gambar alat ukur penggaris 

 

        Contoh pengukuran panjang menggunakan satuan baku seperti 

mengukur meja, papan tulis, tinggi teman atau benda lainnya. 

Pengukuran panjang dengan satuan baku bisa di ukur menggunakan alat 

ukur meteran tukang, meteran penjahit, penggaris dan lainnya. 

PENGUKURAN BAKU 

PENGUKURAN PANJANG 



76 

 

 

 

 

 

Pengukuran tidak baku adalah satuan apabila digunakan oleh orang yang 

berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Alat ukur satuan tidak 

baku yang bisa digunakan seperti: 

 Digit adalah pengukuran menggunakan lebar jari. 

 Jengkal adalah pengukuran menggunakan jarak paling panjang anatar 

ujung jempol tangan dengan ujung kelingking tangan. 

 Hasta adalah pengukuran yang menggunakan lengan bawah dari siku 

sampai ke ujung jari tengah. 

 Depa adalah pengukuran yang menggunakan kedua belah tangan dari 

ujung jari tengah kanan sampai ke ujung jari tengan kiri. 

 Kaki adalah pengukuran yang menggunakan panjang kaki. 

 

Gambar jengkal tangan 

    Contoh pengukuran panjang menggunakan satuan tidak baku seperti mengukur 

meja, papan tulis, tinggi teman atau benda lainnya. Pengukuran panjang dengan 

satuan tidak baku bisa di ukur menggunakan pensil pena, tangan atau alat ukur 

lainnya yang tidak baku. 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUKURAN TIDAK 

BAKU 
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Lampiran 5 

LKPD Pertemuan ke-1 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Matematika 

 

 

 

 

A. Indikator 

3.6.2 Menggunakan alat ukur meteran dengan skala cm. 

4.6.4 Mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan 

tidak baku 

B. Alat dan Bahan 

1. Senapan Bambu “Pletokan” 

2. Peluru (Kertas yang dibasahi) 

3. Meteran tukang, meteran penjahit, penggaris 

4. Alat Tulis  

C. Langkah Kegiatan 

1. Buatlah kelompok terdiri dari 4 orang. 

2. Setiap anggota kelompok mengambil nomor urut untuk menentukan 

urutan bermain dan menentukan lawan mainnya. 

3. Anggota dari kelompok A,B,C mengambil nomor urut 1 sampai 4  

4. Anggota nomor urut 1 dari kelompok A lawan mainnya anggota nomor 

urut 1 dari kelompok B dan kelompok C. 

5. Setiap anggota kelompok memiliki 1 kali kesempatan menembak. 

6. Sebelum permainan dimulai terlebih dahulu menentukan garis batas dan 

pemain berada dibelakang garis batas. 

7. Ketika menembak peluru tidak boleh melebihi garis batas. 

NAMA KELOMPOK: 
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8. Setelah anggota nomor urut 1 menembak lalu mengukur jarak 

tembaknya dengan alat ukur meteran tukang, meteran penjahit dan 

penggaris. 

9. Anggota yang lainnya membantu mengukur jarak tembak dan mencatat 

hasil jarak tembak dari anggota nomor urut 1. 

10. Setelah diukur jarak tembak anggota nomor urut 1 dari kelompok A,B,C 

yang jarak tembaknya paling jauh maka kelompoknya akan mendapat 

bintang. 

11. Setelah anggota nomor urut 1, dilanjutkan anggota nomor urut 2 dan 

seterusnya. 

12. Permainan berakhir setelah semua anggota kelompok mendapat giliran 

menembak. 

13. Catatlah hasil jarak tembak kalian. 

14. Sajikan dalam tabel dengan format seperti dibawah ini. 

15. Setelah selesai berikan hasil pekerjaanmu kepada guru. 

D. Hasil Kegiatan 

No 

 

Nama Jarak Tembak 

Meter (M) Centimeter (CM) 

  MT MP P MT MP P 
        

        

        

        

Ket: 

MT : meteran tukang   

MP : meteran penjahit   

P : penggaris 

E. Pertanyaan 

1. Hasil jarak tembak yang paling jauh diperoleh anggota kelompok ke? 

 

2. Hasil jarak tembak yang paling dekat diperoleh anggota kelompok ke? 
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3. Berapa selisih hasil jarak tembak anggota kelompok ke 1 dan anggota 

kelompok ke 2? 

 

4. Berapa jumlah hasil jarak tembak anggota kelompok ke 3 dan anggota 

kelompok ke 4? 

 

F. Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

LKPD Pertemuan ke-2 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Matematika 

 
 

 

 

 

 

 

A. Indikator 

4.6.5 Mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan 

tidak baku 

B. Alat dan Bahan 

5. Senapan Bambu “Pletokan” 

6. Peluru (Kertas yang dibasahi) 

7. Alat Tulis  

C. Langkah Kegiatan 

1. Buatlah kelompok terdiri dari 4 orang. 

2. Setiap anggota kelompok mengambil nomor urut untuk menentukan 

urutan bermain dan menentukan lawan mainnya. 

3. Anggota dari kelompok A,B dan C mengambil nomor urut 1 sampai 4. 

4. Anggota nomor urut 1 dari kelompok A lawan mainnya anggota nomor 

urut 1 dari kelompok B dan kelompok C. 

5. Setiap anggota kelompok memiliki 1 kali kesempatan menembak. 

6. Sebelum permainan dimulai terlebih dahulu menentukan garis batas dan 

pemain berada dibelakang garis batas. 

7. Ketika menembak peluru tidak boleh melebihi garis batas. 

NAMA KELOMPOK: 
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8. Setelah anggota nomor urut 1 menembak lalu mengukur jarak 

tembaknya dengan alat ukur satuan tidak baku. 

9. Anggota yang lainnya membantu mengukur jarak tembak dan mencatat 

hasil jarak tembak dari anggota nomor urut 1. 

10. Setelah anggota nomor urut 1, dilanjutkan anggota nomor urut 2 dan 

seterusnya. 

11. Permainan berakhir setelah semua anggota kelompok mendapat giliran 

menembak. 

12. Catatlah hasil jarak tembak kalian. 

13. Sajikan dalam tabel dengan format seperti dibawah ini. 

14. Setelah selesai berikan hasil pekerjaanmu kepada guru 

D. Hasil Kegiatan 

NO Penembak Yang Mengukur Jarak Tembak 

Jengkal Tangan Telapak Kaki 

     

   

   

   

     

   

   

   

 

E. Kesimpulan 
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Lampiran 7  

KISI-KISI HASIL BELAJAR 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR 
NO 

SOAL 
URAIAN SOAL 

KUNCI 

JAWABAN 
BOBOT 

Mengenal alat 

ukur satuan 

baku dan tidak 

baku 

1 Sebutkan alat ukur satuan baku! 

 Meteran 

tukang, meteran 

penjahit 

penggaris 

3 

2 Sebutkan alat ukur satuan tidak baku! jengkal, depa, 

kaki, hasta 
3 

 

 

 

Mengukur 

panjang 

dengan 

menggunakan 

alat ukur 

satuan baku 

dan tidak baku 

3 

Hasil jarak tembak pemain ke-1 30 cm 

dan hasil jarak tembak pemain ke-2 25 

cm. Jumlah hasil jarak tembak pemain 

ke-1 dan pemain ke-2 adalah…. 

 55 cm 3 

4 

Hasil jarak tembak pemain ke-3 2m 

sedangkan hasil jarak tembak pemain 

ke-4 5m. Jumlah hasil jarak tembak 

pemain ke-3 dan pemain ke-4 adalah…. 7 m 

3 

5 

Hasil jarak tembak Rani 50 cm, hasil 

jarak tembak Sinta 65 cm, sedangkan 

hasil jarak tembak Lina 47 cm. Hasil 

jarak tembak yang paling jauh adalah…. 

  Sinta 65 cm  3 

6 

Bayu memperoleh hasil jarak tembak 3 

m, Rina memperoleh hasil jarak tembak 

200 cm, Riko mendapatkan hasil jarak 

tembak 150 cm. Hasil jarak tembak yang 

paling jauh adalah…. Bayu 3 m 

5 

 

Mengubah 

satuan baku 

(m ke cm) 

7 2m + 75 cm – 125 cm =… ,  150 cm 5 

8 1m + 25 cm =… , 125 cm 5 

9 

Hasil jarak tembak Budi 200 cm, hasil 

jarak tembak budi sama ukurannya 

dengan ….m 

 2 m 5 

10 
Hasil jarak tembak Andi 3m, 3m sama 

dengan….cm 
300 cm 5 
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN 

NO 
KUNCI JAWABAN SKOR 

1 

 Meteran tukang, meteran penjahit, 

penggaris 
3 

2 
jengkal, depa, kaki, hasta 3 

3 
 55 cm 3 

4 
7 m 3 

5 
  Sinta 65 cm  3 

6 
Bayu 3 m 5 

7 
 150 cm 5 

8 
125 cm 5 

9 
 2 m 5 

10 
300 cm 5 

SKOR MAKSIMAL 40 

 

Nilai =    
Skor yang diperoleh

skor maksimal
  X 100 
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Lampiran 9 

LEMBAR TES HASIL BELAJAR 

 

 

 

 

« Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar! » 

1. Sebutkan alat ukur satuan baku! 

 

2. Sebutkan alat ukur satuan tidak baku! 

 

3. Hasil jarak tembak pemain ke-1 (30 cm) dan hasil jarak tembak 

pemain ke-2 (25 cm). Jumlah hasil jarak tembak pemain ke-1 dan 

pemain ke-2 adalah…. 

 

4. Hasil jarak tembak pemain ke-3 (2m) sedangkan hasil jarak tembak 

pemain ke-4 (5m). Jumlah hasil jarak tembak pemain ke-3 dan pemain 

ke-4 adalah…. 

 

5. Hasil jarak tembak Rani 50cm, hasil jarak tembak Sinta 65cm, 

sedangkan hasil jarak tembak Lina 47 cm. Hasil jarak tembak yang 

paling jauh adalah…. 

 

6. Bayu memperoleh hasil jarak tembak 3 m, Rina memperoleh hasil 

jarak tembak 200 cm, Riko mendapatkan hasil jarak tembak 150 cm. 

Jarak tembak yang paling jauh adalah…. 

7. 2m + 75 cm – 125 cm =…. 

8. 1m + 25 cm =…. 

9. Hasil jarak tembak Budi 200 cm, hasil jarak tembak budi sama 

ukurannya dengan….m 

10. Hasil jarak tembak Andi 3m, 3m sama dengan….cm 

SELAMAT MENGERJAKAN 

NAMA  : 

KELAS : 

NO. ABSEN : 
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Lampiran 11 
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Lampiran 10 
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Lampiran 12  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK DALAM 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

No Aktivitas Peserta Didik Skor 

A Kegiatan Pendahuluan 

1. Peserta didik termotivasi belajar 

a. Siswa tidak termotivasi dalam kegiatan pembelajaran 

b. Siswa kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran 

c. Siswa termotivasi dan kurang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

d. Siswa termotivasi dan sangat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

B Kegiatan Inti 

2. Mendengarkan penjelasan dari guru 

a. Peserta didik tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan 

asik berbicara dengan teman didekatnya. 

b. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tapi asik 

berbicara dengan teman didekatnya. 

c. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru namun 

terkadang sambil berbicara dengan teman didekatnya. 

d. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru dan tidak 

berbicara dengan temannya. 

3. Peserta didik aktif berdiskusi dan terlibat aktif dalam permainan 

a. Peserta didik tidak aktif dalam berdiskusi dan tidak terlibat 

aktif dalam  permainan  

b. Peserta didik kurang aktif dalam diskusi tetapi tidak terlibat 

aktif dalam permainan. 

c. Peserta didik kurang aktif dalam diskusi dan terlibat aktif 

daam permainan  

d. Peserta didik aktif dalam diskusi dan terlibat aktif dalam 

permainan. 

4. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

a. Peserta didik tidak ikut mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 

b. Peserta didik ikut mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

tetapi pasif. 

c. Peserta didik ikut mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

tetapi kurang aktif 

d. Peserta didik ikut mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

dan sangat aktif. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

C Penutupan 

5. Peserta didik menyimpulkan pelajaran 

a. Tidak memberi kesimpulan 

b. Memberikan kesimpulan tapi tidak sesuai dengan materi yang 

telah dijelaskan 

 

 

1 

2 
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c. Memberikan kesimpuan tapi kurang sesuai dengan apa yang 

telah dipelajari 

d. Memberikan kesimpuan dan sudah sesuai dengan apa yang 

telah dipelajari 

3 

 

4 
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Lampiran 13  

LEMBAR SKOR AKTIVITAS PESERTA DIDIK 
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Lampiran 14 

LEMBAR SKOR AKTIVITAS PESERTA DIDIK 
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Lampiran 15 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

 

 Proses pengerjaan tes hasil beajar peserta didik 

 

         
 

 Proses bermain Pletokan 
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 Proses mengukur hasil jarak tembak 

 

                    
 

 

 Proses mengerjakan LKPD  
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Lampiran 16 

Nilai Tuntas 
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Nilai Tidak Tuntas 
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Lampiran 17 

RIWAYAT HIDUP 
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Lampiran 18 

 
 


	Kelas   : 2



