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A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 

3. Memahami  pengetahuan  faktual,  konseptual,  prosedural,  dan  metakognitif  pada  tingkat 

dasardengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

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

kritis,  dalam karya  yang estetis,  dalam gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat,  dan  

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

3.1 
Menjelaskan dan melakukan 

penjumlahan dan pengurangan dua 

pecahan dengan penyebut berbeda 

3.1.1 

 

3.1.2 

Menjumlahkan pecahan biasa dengan 

penyebut berbeda 

Menjumlahkan pecahan campuran dengan 

penyebut berbeda 

4.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penjumlahan 

dan pengurangan dua pecahan 

dengan penyebut berbeda 

4.1.1 Menyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan penjumlahan dua pecahan biasa 

dan campuran dengan penyebut berbeda 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan diskusi tentang pecahan, siswa dapat : 

1. menyebutkan prosedur penjumlahan pecahan biasa dan campuran dengan penyebut berbeda. 



2. menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut berbeda.. 

3. menjumlahkan pecahan campuran dengan penyebut berbeda.. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Penjumlahan Pecahan 

2. Menyelesaikan Masalah Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Proses Ilmiah (Scientific) 

2. Model Pembelajaran : Penyingkapan (Discovery) Diskusi, Tanya Jawab, dan Penugasan 

3. Metode : 

� Diskusi 

� Tanya jawab 

� Penugasan 

F. Media Pembelajaran 

� Buku Matematika untuk SD/MI Kelas V  

� Power point 

� Gambar Pecahan  

G. Sumber Belajar 

� Buku Matematika untuk SD/MI Kelas V 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tahap Aktivitas Belajar 
Waktu  

( 10 Menit ) 

Pendahuluan 1) Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran 

siswa. 

2) Guru dan siswa berdoa sebelum memulai kegiatan. 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai pada materi yang akan dipelajari. 

2 Menit 

Kegiatan Inti  1) Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali 

materi pecahan yang sudah dipelajari di kelas 

sebelumnya. 

2) Guru menampilkan peristiwa, kejadian, fenomena, 

konteks, atau situasi yang berkaitan dengan 

penggunaan penjumlahan pecahan. 

3) Guru bersama siswa mendiskusikan mengenai tata 

cara penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak 

sama. 

4) Guru memberikan contoh soal penjumlahan 

pecahan biasa berpenyebut tidak sama. 

5) Guru bersama siswa mendiskusikan mengenai tata 

cara penjumlahan pecahan campuran berpenyebut 

tidak sama. 

6) Guru memberikan contoh soal penjumlahan 

pecahan campuran berpenyebut tidak sama 

6 Menit 



7) Guru meminta beberapa siswa untuk menjawab 

contoh soal yang telah diberikan oleh guru. 

8) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengerjakan soal Latihan  

9) Siswa mengerjakan tugas tersebut kemudian 

mengumpulkan hasilnya. 

10) Guru secara acak menunjuk beberapa siswa untuk 

menjelaskan hasil jawabannya di depan kelas. 

Penutup  1) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan mengenai 

materi penjumlahan pecahan dan campuran 

2) Guru menanyakan kepada siswa kesan belajar hari ini. 

3) Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan pesan untuk 

tetap semangat belajar dan memberi salam, murid 

menjawab salam guru. 

2 Menit 

I. Penilaian Hasil Belajar 
 

Aspek Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 

Sikap Observasi selama 

kegiatan belajar 

Catatan dalam Jurnal 

guru a.   Terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

b.   Bekerjasama dalam kegiatan 

kelompok. 

c.   Toleran terhadap proses 

pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif. 

d.   Peduli dalam kegiatan 

pembelajaran. 

e.   Disiplin selama proses 

pembelajaran. 

f. Jujur dalam menjawab 

permasalahan yang diberikan. 

g.   Tanggung jawab dalam 

Aspek Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 

Pengetahuan Penugasan : Rubrik penilaian 

Tugas individu Menyelesaikan soal yang relevan. a) Tugas Individu 



 b) Tugas Kelompok Rubrik Penilain 

tugas kelompok 

Ketrampilan Portofolio Rubrik penilaian 

Terampil menerapkan presentasi 

konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan yang 

berkaitan dengan bilangan bulat. 

Daftar ceklis 

ketrampilan 

 

J. Instrumen Penilaian hasil Belajar 

1.    Penilaian Pengetahuan          : -    Soal tertulis 

-     Penugasan 

2.    Penilaian Ketrampilan            :        Portofolio 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah,       Guru Kelas 5 
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