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MENEMUKAN RUMUS LUAS LINGKARAN 

DENGAN KONTEKS TUTUP KALENG KUE BERBENTUK LINGKARAN 

Oleh: 

Nikmatul Husna                                                   Sri Rejeki 

(nikmatulhusna13@gmail.com)         (srirejeki345@rocketmail.com) 

 

A. PENDAHULUAN 

Geometri merupakan cabang dari matematika yang sangat penting untuk 

dikuasai siswa karena aplikasinya berada di setiap tempat dan sepanjang waktu.  Dari 

seorang pelaut hingga teknisi mesin menggunakan prinsip-prinsip geometri dalam 

pekerjaan mereka. Sebagai contoh, sebelum adanya global positioning system (GPS), para 

pelaut menggunakan prinsip dasar geometri untuk menemukan lokasi dan menghitung 

jarak. Teknisi mesin menggunakan geometri setiap hari untuk menghitung dan 

menyesuaikan sudut, misalnya sudut presisi untuk pesawat. 

Di sekolah dasar, siswa mempelajari geometri datar dan geometri ruang. Khusus 

di kelas VI SD salah satu bangun datar yang di pelajari adalah lingkaran. Pada bagian 

menghitung luas lingkaran, biasanya guru memberikan rumus yang harus dihafal oleh 

siswa, memberikan contoh soal dan memberikan soal-soal latihan yang dapat dipecahkan 

dengan menggunakan rumus luas lingkaran yang sudah dihafalkan siswa. Pembelajaran 

seperti ini dikatakan sebagai pembelajaran dengan pendekatan mekanistik, sebuah 

pendekatan pembelajaran yang diterapkan di sebagian besar sekolah di Indonesia. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Wubbels, Korthagen & Broekman dalam Yenni 

B. Widjaja & Andre Heck (2003),  dalam pendekatan mekanistik, matematika dipandang 

sebagai suatu sistem aturan dan algoritma, mengerjakan soal matematika dapat 

dianalogikan sebagai mesin yang bekerja dengan memverifikasi dan menerapkan aturan-

aturan yang sudah ada untuk memecahkan masalah yang mirip dengan masalah 

sebelumnya. Kelemahan dari pendekatan pembelajaran ini adalah, ketika siswa lupa 

rumus luas lingkaran, maka dapat dipastikan mereka tidak dapat menemukan jawaban 

yang benar. 

Berdasarkan uraian di atas, siswa membutuhkan pengalaman belajar yang dapat 

membuat mereka memahami konsep luas lingkaran. Hafalan yang hanya bersifat short-

term memory dan tanpa pemahaman yang yang cukup matang akan membuat siswa 

kesulitan untuk memecahkan soal yang bervariasi. Oleh karena itu, observer bersama 

dengan guru kelas mendesain pembelajaran luas lingkaran dengan pendekatan Pendidikan 
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Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang diawali dengan konteks tutup kaleng kue 

berbentuk lingkaran dan lingkaran dari kertas karton yang telah dipotong menjadi 16 

bagian untuk menemukan rumus luas lingkaran dengan pendekatan dari bangun datar-

bangun datar yang sudah dipelajari siswa pada level yang sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Jumat, 9 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 

Ibu Kartini, S.Pd. 

 

B. DESIGN RESEARCH 

1. Preliminary Design 

1.1 Analisis Kurikulum 

Sebelum observer membuat desain pembelajaran, observer melakukan 

analisis terhadap kurikulum Kelas VI SD semester 1. 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. Sebelum mempelajari materi luas lingkaran, siswa 

telah mempelajari nilai π dan keliling lingkaran. 

 

1.2 Desain Pembelajaran 

Kegiatan mendesain pembelajaran dilakukan oleh observer dengan guru 

matematika kelas VI yaitu ibu Kartini,S.Pd. Desain pembelajaran dibuat dengan 

mempertimbangkan hasil dari preobservasi observer pada kelas VIA yang telah 

terlebih dahulu mempelajari mengenai luas lingkaran. Pada kegiatan 

pembelajaran, guru secara langsung memberikan rumus luas lingkaran kepada 

siswa. Setelah itu siswa diberikan latihan sebanyak 10 buah soal mengenai luas 

lingkaran yang diketahui panjang jari-jarinya. Banyak siswa yang mengalami 

keraguan dalam penggunaan nilai π dan masih belum begitu paham dengan 

mencari luas lingkaran. Di samping itu masih banyak ditemui siswa yang 

mengalami kesulitan dengan perkalian. Hal ini juga sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh guru matematika bahwa perkalian masih menjadi masalah bagi 

siswa kelas VI. 
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Berdasarkan hasil dari kegiatan preobservasi tersebut, observer dan guru 

yang bersangkutan mendesain proses pembelajaran dengan pendekatan 

pendidikan matematika realistik. Pembelajaran diawali dengan konteks dunia 

nyata yaitu tutup kaleng kue berbentuk lingkaran. Konteks ini diambil dengan 

anggapan bahwa barang tersebut sering ditemui oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangkan pemahamnnya mengenai konsep yang akan 

ditemukan. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah 

lingkaran yang telah dibagi menjadi 16 bagian.  

 
Gambar 1. Lingkaran yang telah dibagi menjadi 16 bagian 

Kegiatan pembelajaran yang direncanakan adalah diskusi secara 

berkelompok. Pembagian kelompok yang dilakukan masih sama dengan 

kelompok pada pertemuan sebelumnya ketika mempelajari nilai π dan keliling 

lingkaran. Pembagian kelompok berdasarkan kemampuan akademik siswa yang 

dilihat melalui daftar nilai yang diberikan guru dan pertimbangan dari guru yang 

bersangkutan. Pada setiap kelompok terdapat siswa dengan kemampuan 

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 : Menyusun potongan lingkaran menjadi berbagai macam bentuk 

bangun datar 

Aktivitas ini merupakan langkah awal dalam menemukan rumus luas lingkaran  

yang memiliki hubungan dengan materi sebelumnya yaitu berbagai macam bentuk 

bangun datar. Aktivitas ini sesuai dengan karakteristik dari pendidikan 
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matematika realistik yaitu intertwining atau keterkaitan antara konsep dalam 

matematika.  

 

Deskripsi aktivitas : Setiap kelompok mendapatkan satu buah lingkaran yang 

terbuat dari karton. Karton yang diberikan telah dibagi menjadi 16 bagian dan 

siswa diminta untuk mengguntignya. Hasil dari potongan-potongan lingkaran tadi 

di susun untuk menjadi berbagai bentuk bangun datar yang sebelumnya telah 

dipelajari. 

 

Dugaan pemikiran siswa: 

 Setiap kelompok akan menyusun potongan-potongan lingkaran menjadi 

bangun datar yang berbeda seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar2. Berbagai bentuk bangun datar dari potongan-potongan lingkaran 

 Siswa hanya mampu menyusun potongan lingkaran tadi menjadi satu 

bentuk bangun datar yang paling mudah disusun yaitu jajar genjang seperti 

gambar beriukut ini. 

 

 

 
Gambar3. Jajar genjang yang terbentuk dari potongan lingkaran. 
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 Siswa tidak mampu menyusun potongan lingkaran menjadi satu bentuk 

bangun datar yang beraturan. 

 

Aktivitas 2 : Menemukan rumus luas lingkaran dari rumus luas bangun 

datar yang telah terbentuk 

Pada aktivitas kedua ini siswa dapat menemukan rumus luas lingkaran 

berdasarkan luas bangun datar yang sudah terbentuk sebelumnya. Aktivitas ini 

dapat berjalan dengan baik apabila siswa memahami rumus luas bangun datar. 

 

Deskripsi aktivitas: Guru membimbing siswa dalam menmukan rumus luas 

lingkaran dengan menanyakan bagian-bagian pada bangun datar yang terbentuk 

berupa sisi alas atau tingginya. Siswa diminta untuk mengaitkan sisi alas dan 

tingginya dengan bagian-bagian dari lingkaran.  

 

Dugaan pemikiran siswa: 

 Siswa beranggapan bahwa sisi alas dari bangun datar yang terbentuk 

menyerupai garis lurus yang merupakan bagian dari keliling llingkaran. 

 Siswa memahami bahwa yang menjadi tinggi dari bangun datar yang 

terbentuk merupakan jari-jari pada lingkaran. 

 Dalam menentukan panjang dari sisi alas siswa hanya menghitung berapa 

bagiannya. Siswa tidak mengkaitkan antara berapa banyak bagian tersebut 

dengan keliling lingkaran. 

 

2. Teaching Experiment 

Dalam kegiatan ini yang berperan sebagai guru adalah Nikmatul Husna 

sedangkan anggota kelompok lainnya yaitu Sri Rejeki beserta guru kelas VI bertindak 

sebagai observer. Proses pembelajaran dimulai dengan memberikan apersepsi kepada 

siswa berupa menanyakan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya yaitu 

mencari nilai π dan rumus keliling lingkaran. Setelah itu guru menanyakan bangun-

bangun datar yang sudah dipelajari beserta rumus luasnya.  Siswa menyebutkan 

bangun datar yang telah mereka pelajari yaitu: persegi panjang, persegi, jajar genjang, 

trapesium dan segitiga. Ketika guru menanyakan kepada siswa apakah rumus dari luas 

bangun-bangun datar tersebut, siswa mengalami kesulitan dalam menjawabnya. 
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Hanya sebagian kecil siswa yang masih mengingat apa rumus luas bangun datar 

tersebut. Untuk rumus luas trapesium tidak ada satupun siswa yang masih 

mengingatnya.  Akhirnya pertanyaan rumus luas trapesium dapat dijawab oleh 

seorang siswa dengan membuka buku catatannya. 

Kegaitan apersepsi dilanjutkan dengan memberikan maslah kontekstual 

mengenai luas lingkaran. Masalah kontekstual yang diberikan adalah keinginan 

seorang ibu untuk mempercantik tutup kaleng kue yang berbentuk lingkaran. ibu ingin 

menutupi tutup kaleng kue tersebut dengan memberikan kertas kado pada bagian 

atasnya. Berapakah minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk menutupi tutup 

kaleng kue tersebut.   Siswa diminta utnuk memikirkan masalah tersebut dan meminta 

siswa untuk memberikan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Beberapa orang 

siswa memberikan pendapatnya bahwa masalah tersebut berkaitan dengan luas 

lingkaran. Setelah kegiatan apersepsi selesai, guru melanjutkan dengan memberikan 

motivasi kepada siswa mengenai pentingnya mempelajari luas lingkaran dan 

dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Proses kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan penjelasan yangdiberikan 

oleh guru mengenai aktivitas yang akan dilakukan pada hari ini untuk menemukan 

rumus luas lingkaran. Sebuah lingkaran akan dibagi menjadi beberapa potongan yang 

biasanya disebut dengan juring. Potongan-potongan tersebut dapat disusun menjadi 

berbagai bentuk bangun datar. Guru menanyakan kepada siswa bangun datar apa 

sajakah yang dapat dibentuk dari pototngan-potongan tersebut. Siswa menyebutkan 

berbagai macam bangun datar yaitu:persegi panjang, jajar genjang, segitiga dan 

trapesium.  

Guru meminta siswa untuk duduk secara berkelompok sesuai dengan 

pembagaian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Setiap kelompok mendapatkan 

dua buah setengah lingkaran yang terbuat dari karton dengan warna yang berbeda, 

gunting, lem dan kertas flow chart. Tujuan memberikan dua buah setengah lingkaran 

dengan warna yang berbeda hanya untuk memepercantik bangun datar yang akan 

dibentuk. Pada lingkaran yang diberikan telah terdapat garis-garis yang akan 

membantu siswa untuk membagi lingkaran tersebut menjadi 16 bagian. 

Setiap kelompok diminta untuk memotong lingkaran tersebut menjadi 16 

potongan. Kemudian siswa diminta untuk menyusun potongan-potongan lingkaran 

tadi menjadi bangun datar yang mereka inginkan. Setiap kelompok terlihat begitu 
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antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Mereka saling berbagi tugas dan 

mendiskusikan bagaimana bentuk bangun datar yang akan dibentuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Siswa bekerja sama dalam membentuk bangun datar dari potongan lingkaran 

Pada kegiatan membentuk bangun datar dari potongan lingkaran, ada 

beberapa kelompok yang menemukan kesulitan. Mereka kesulitan dengan mengatur 

posisi potongan lingkaran. beberapa kelompok langsung menempelkan potongan 

lingkaran ke kertas flow chart, tetapi bangun datar yang terbentuk tidak beraturan. 

Kelompok tersebut terpaksa untuk melepaskan potongan-potongan tersebut kembali. 

Kegiatan ini menuntut kreativitas dan kerja sama sesama anggota kelompok. Dari 

delapan kelompok yang ada. terdapat empat macam bangun datar yang terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Bangun datar yang dibentuk oleh siswa 
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Setelah setiap kelompok selesai membentuk bangun datar dari potongan-

potongan lingkaran, guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam menemukan 

rumus luas lingkaran. Guru mengawalinya dengan menanyakan bagaimana sisi alas 

dari bangun datar yang terbentuk kepada siswa. Pada awalnya siswa kebingungan 

dalam mengaitkannya dengan bagian pada lingkaran. Guru membimbing siswa bahwa 

pada bagain sisi alas bangun datar yang terbentuk merupakan bagian dari keliling 

lingkaran. Guru meminta siswa untuk menghitung berapa potongan lingkaran pada 

bagain bawah bangun datar yang terbentuk, setelah itu dibandingkan dengan berapa 

jumlah semua potongan lingkaran. Nilai yang didapat dikaitkan dengan rumus 

keliling lingkaran tersebut. Setelah itu guru melanjutkan dengan memberikan 

pertanyaan mengenai tinggi atau lebar pada bangun datar yang terbentuk. Guru 

menarik satu garis dari titik pada ujung potongan ke tepi potongan lingkaran tersebut 

pada bangun datar yang terbentuk. Melihat garis tersebut, siswa dapat memahami 

bahwa tinggi atau lebar dari bangun datar yang terbentuk merupakan jari-jari 

lingkaran.  Setelah siswa memahami hubungan antara bangun datar yang terbentuk 

dan bagian lingkaran, siswa diminta untuk menemukan rumus luas lingkaran 

berdasarkan rumus luas bangun datar tersebut. Guru beserta observer lainnya 

mengelilingi kelompok-kelompok untuk memberikan bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan. Setelah semua kelompok selesai dalam menemukan rumus luas 

lingkaran, kegiatan selanjutnya adalah memajang hasil pekerjaan siswa di papan tulis 

dan mempresentasikannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Hasil pekerjaan siswa dipajang di depan kelas 

Selama kegaiatan pembelajaran berlangsung, ditemui ada siswa-siswa yang 

memainkan hp mereka. Setelah siswa tersebut diamati beberapa kali dan mereka 

masih menggunakannya selama pembelajaran, observer menyita hp mereka sampai 
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jam pelajaran selesai. Hp tersebut diletakkan di meja guru dan di akhir pelajaran, 

siswa yang bersangkutan baru diperbolehkan untuk mengambilnya.  

Tidak semua kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana. Kegiatan 

membahas soal kontekstual  mengenai luas lingkaran yang sebelumnya diberikan 

tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelajaran telah habis.  

 

3. Restrospective Analysis 

Setelah mengimplementasikan desain pembelajaran yang telah dirancang, 

observer dan guru matematika kelas VI melakukan refleksi. Secara keseluruhan 

proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Siswa secara aktif mengikuti semua 

kegiatan dalam pembelajaran. Sesama anggota kelompok terjalin kerja sama yang 

baik karena mereka harus saling membagi tugas dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan. 

   Pada kegiatan apersepsi, guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

mengenai rumus luas bangun datar yang sebelumnya telah mereka pelajari. Banyak 

siswa yang telah lupa dengan rumus luas tersebut. Bahkan tidak ada satupun siswa 

yang ingat dengan rumus luas trapesium. Seharusnya siswa-siswa kelas VI tidak 

mengalami kendala dengan rumus  luas bangun datar. Karena kompetensi dasar 

sebelum pelajaran ini adalah menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan 

dari dua bangun datar sederhana. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, siswa 

seharusnya telah sering menggunakan rumus luas bangun datar untuk menghitung 

luas segi banyak.   

Pada aktivitas menyusun potongan lingkaran menjadi berbagai macam 

bangun datar, siswa terlihat begitu antusias dalam mengotak ngatik posisi potongan 

lingkaran tersebut. Semua anggota kelompok terlibat secara aktif dalam 

menyusunnya. Dari delapan kelompok yang ada, terdapat empat macam bangun datar 

yang terbentuk yaitu persegi panjang, dua macam bentuk jajar genjang dan segitiga. 

Namun tidak ada satupun kelompok yang dapat membentuk bangun datar trapesium. 

Trapesium merupakan salah satu bangun datar yang dapat dibentuk dari potongan-

potongan lingkaran.   

Pada kegiatan mencari rumus luas lingkaran berdasarkan rumus luas bangun 

datar yang terbentuk, siswa mengalami keraguan dalam menentukan tinggi yang 

merupakan jari-jari pada lingkaran. Karena sebelumnya guru memberikan bimbingan 

kepada siswa dengan mengambil contoh bangun datar persegi panjang dimana 
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lebarnya berupa satu buah jari-jari lingkaran, pada kelompok yang membentuk 

segitiga juga beranggapan bahwa tingginya adalah satu buah jari-jari. Padahal tinggi 

dari segitiga yang mereka bentuk adalah empat buah jari-jari. Setelah guru 

memberikan bimbingan kembali kepada kelompok tersebut, akhirnya mereka bisa 

menuliskan langkah yang benar dalam menemukan rumus luas lingkaran. 

Setiap kegiatan  yang telah direncanakan tidak dapat semuanya terlaksana. 

Kegiatan membahas soal kontekstual mengenai luas lingkaran yang sebelumnya 

diberikan tidak dapat dilaksnaakan. Hal ini karena guru tidak mengontrol penggunaan 

waktu dengan baik dan terdapat gangguan dalam pembelajaran. Salah satu gangguan 

tersebut adalah ditemukannya beberapa orang siswa yang menggunakan hpnya dalam 

kegiatan pembelajaran. Ketika siswa tersebut diminta untuk memberikan hpnya, 

mereka keberatan dan cukup menyita waktu sampai akhirnya mereka mau 

menyerahkan  

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 7. Iceberg dalam pembelajaran menemukan rumus luas lingkaran 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan pengamatan kedua observer, pada pembelajaran luas lingkaran 

dengan konteks tutup kaleng kue berbentuk lingkaran, para siswa dapat melakukan 

aktivitas dengan baik meskipun terdapat beberapa siswa yang tidak berpartisipasi aktif 

dalam kerja kelompok karena siswa belum terbiasa bekerjasama dalam pembelajaran. 

Hasil pekerjaan siswa juga bagus di mana siswa dapat menyusun potongan-potongan 

lingkaran menjadi tiga bangun datar yang berbeda yaitu persegi panjang, segitiga dan 

 

 
atau  

  

 

 

Contextual  

Problem 

Model Of 

Model For 

Formal 

Siswa diberikan masalah kontekstual 
mengenai tutup kaleng kue yang 
berbentuk lingkaran. 
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dua jajar genjang yang berbeda. Berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan, mereka 

dapat menemukan sendiri rumus luas lingkaran. 

Akan tetapi, tidak setiap kegiatan  yang telah direncanakan dapat 

terlaksana. Kegiatan membahas soal kontekstual mengenai luas lingkaran yang 

sebelumnya diberikan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena guru tidak mengontrol 

penggunaan waktu dengan baik dan terdapat gangguan dalam pembelajaran 

2. Saran 

Sesuai dengan prinsip PMRI yang menitikberatkan pada kontribusi siswa,  

hendaknya pembelajaran dilakukan dengan melibatkan kontribusi siswa yang lebih 

besar lagi. Selain itu, guru perlu memberikan dorongan dan motivasi pada siswa agar 

lebih berani untuk mengemukakan ide dan mengkomunikasikan hasil diskusi dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan di kelas.  

Manajemen waktu dan manajemen kelas merupakan bagian penting dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya lebih mengontrol penggunaan waktu 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang dapat menjadi gangguan pembelajaran  sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 
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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 Kedua (2 x 30 Menit) 

1. Kegiatan Pembukaan Waktu 

10’ Kegiatn guru Kegiatan Siswa 

 a. Apersepsi 

 Menanyakan nilai π dan 

rumus keliling lingkaran yang 

sebelumnya telah dipelajari.  

 Menanyakan rumus luas 

beberapa bangun datar 

 Menceritakan masalah 

kontekstual mengenai luas 

lingkaran. 

“Ibu ingin mempercantik 

tutup kaleng kue yang 

berbentuk lingkaran. Ibu ingin  

menutupinya dengan 

menggunakan kertas kado. 

Berapakah minimal kertas 

kado yang dibutuhkan untuk 

menutupi tutup kaleng kue 

 

 Menyebutkan nilai π dan 

rumus keliling lingkaran. 

 

 Menyebutkan rumus luas 

beberapa bangun datar. 

 Mendengarkan cerita guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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tersebut?”   

b. Motivasi 

 Memberikan motivasi kepada 

siswa tentang kegunaan 

mempelajari luas lingkaran 

c. Tujuan Pembelajaran 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

 

 

 Mendengarkan penjelasan 

guru 

 

 

 Mendengarkan penjelasan 

guru. 

 

3’ 

 

 

 

2’ 

2. Kegiatan Inti Waktu 

40’ Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 Exploration 

a. Memberikan penjelasan kepada 

siswa bahwa rumus luas 

lingkaran dapat ditemukan 

dengan menyusun juring-

juringnya menjadi berbagai 

bentuk bangun datar. 

b. Menanyakan kepada siswa kira-

kira bangun datar apa sajakah 

yang dapat dibentuk dari juring-

juring lingkaran tersebut. 

c. Meminta siswa untuk duduk 

berkelompok yang terdiri dari 4 

atau 5 siswa. 

d. Membagikan alat dan media 

pembelajaran kepada siswa 

berupa karton yang berbentuk 

lingkaran, gunting, kertas dan 

lem. 

e. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyusun juring-

juring lingkaran menjadi bangun 

datar yang mereka inginkan dan 

 

a. Mendengarkan penjelasan 

guru. 

 

 

 

 

b. Menyebutkan bangun datar 

yang bisa dibentuk dari 

juring-juring lingkaran. 

 

c. Siswa duduk secara 

berkelompok. 

 

d. Menerima alat dan media 

yang diberikan guru dan 

mengamatinya. 

 

 

e. Menyusun juring-juring 

menjadi sebuah bangun datar 

dan menempelkannya di 

kertas yang diberikan. 

20’ 
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menempelkannya di kertas yang 

diberikan 

f. Membimbing siswa untuk 

menemukan rumus luas 

lingkaran berdasarkan luas 

bangun datar yang telah 

terbentuk. 

g. Meminta siswa untuk 

menuliskan hasil pekerjannya di 

kertas yang telah diberikan. 

 

Elaboration 

h. Meminta perwakilan setiap 

kelompok untuk menempelkan 

hasil pekerjaannya di papan tulis  

i. Meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

pekerjaan mereka di depan kelas. 

Confirmation 

j. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberikan 

pertanyaan mengenai materi 

yang telah dibahas. 

k. Memberikan soal kontekstual 

mengenai luas sebuah 

lingkaran. 

 

 

f. Berdiskusi untuk menemukan 

rumus luas lingkaran 

berdasarkan luas bangun datar 

yang telah terbentuk. 

 

g. Menuliskan hasil pekerjaan 

mereka di kertas yang 

diberikan guru. 

 

 

h. Menempel hasil pekerjaan 

mereka di papan tulis. 

 

i. Mempresentasikan hasil 

pekerjaan mereka di depan 

kelas. 

 
j. Memberikan pertanyaan 

kepada guru. 

 

 

k. Menjawab soal yang 

diberikan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

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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Bangun Datar dari Potongan juring Lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Palembang, ........... 

Mengetahui,        

Kepala SDN 98       Guru Kelas VI 

 

 

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

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


