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5. I lvlenycdcihanakan dan

mengurutkan pecahan

l,4enuliskan namir lain suatu

pecahan

Menyederhanan pecahan

pecahan mulai dari Yang terkecil

ke yang besar

Sis*a auput nlenyederhanakan pecahan biasa

Sis*a aapet mengurutkan pecahan biasa berpenyebut

tidak sama rnulai dariyang terbesar
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Sts*a dapat ntengurutkan berbagai bentuk pecahan mulai

dari yang terkecil
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Membandingkan nilai Pecahan Sts*a dapat menentukan pecahan yang nilainya lebih

besar dari sebuah pecahan tertentu (3 atau 4 pecahan)
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5.2 Mengubah bentuk Pecahan

ke bentuk desimal

Mengubah bentuk Pecahan biasa

/ campuran ke Pecahan decimal

atau sebaliknya

Siswa dapat menentukan bentuK oeslmar tran suatu

pecahan campuran

@entuk pecahan decimal menjadi

pecahan biasa
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Mengubah pecahan biasa ke

bentuk persen atau sebaliknYa

Disajikat pengerjaan hitnng penjumlahan atau

pengurangan pecahan biasa,siswa dapat menentukan

hasilnya dalam bentuk Persen
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Siswa aapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang

berkaitan dengan nilai pecahan dari suatu bilangan

Bentuk soal
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5.3 Menentukan nilai Pecahan

dari suatu bilangan atau

kwalitas tertentu

Menyelesaikan soal cerita Yang

berkaitan dengan nilai Pecahan

dari suatu bilangan

Menyelesaikan soal cerita Yang

berkaitan dengan jual beli

Disajikan soal cerita, siswa dapat menentukan selisih

harga penjualan dan pembelian jika diketahui prosentase

untung / rugi

J

Disajik- soal cerita, siswa dapat menentukan harga baru

jika diketahui harga awal dan potongan harga
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5.4 Melakukan operasi hitung

yang melibatkan berbagai

bentuk pecahan

Menentukan hasil penjumlahan

,pengurangan, perkalian dan

pernbagian berbagai bentuk

pecahan

Siswa dapat menentukan hasll dan operasl rumng

penj umlahan pecahan campuran

Str*a dapat m"nentukan hasil dari opersi hitung perkalian

dan pembagian pecahan campuran dan pecahan biasa
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Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung pengurangan

dan penjumlahan pecahan deoimal
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Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung pengurangan

pecahan campuran dengan pecahan biasa
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Menyelesaikan soal cerita yang

melibatkan operasi hitung

campuran berkaitan dengan

bilangan pecahan

Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari hari yang

berkaithn dengan perkalian dan pembagian pecahan

desimal
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Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari hari yang

berkaitan dcngan pengurangan pecahan campuran dan

desimal
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Sisrva dapat menyelesaikan masalah sehari hari yang

berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan

desimal
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5.5 Memecahkan masalah

perbandingan dan skala

Memecahkan masalah yang

berkaitan den gan perbandingan

Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari hari yang

berkaitan dengan hasil dari suatu perbandingan
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Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang

berkaitan dengan perbandingan umur
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Siswa dapat menentukan perbandingan dari kwalitas

tertenfu
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Siswa dapat menentukan bentuk sederhana dari suatu

perbandingan
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Me-b"h skata Crmometer Fatrenheit menjadi skala

thermometer celcius

Dtsaj tkatt soai cerita,siswa dapat menentukan

perbandingan yang sesual

@angundatar beserta ul:urzur 12\

dan skalanya siswa dapat menenfukan ''rkuran sebenamya
Menggunakan skala untuk

menenhrlian ukuran sebenarnYa

sis\r{a dapat rnenyetesatkan permasalahan sehari hari yang

berkaiatan dengan jarak sebenamya, skala dan jarak peta
Menggunakan skala untuk

menentulian ukuran Pada gambar

@, siswa dapai menentukan letak

suatu tempat berdasar kolom dan baris
Menunjukkan letak benda Pada

denah sederhana

6.1 Membuat denah letak benda

Dts"jtkan6rdt"A posisi suatu benda, siswa dapat

menentukan gambar yang sesuai dengan koordinat

tersebut

tut"nentrk* letak gambar sesuai6.2 Mengenal koordinat Posisi

Stswa dapat menentukan koordinat sebuah titik sehingga

dapat membentuk sebuah bangun datar tertentu
Menentukan pencerminan Pada

koordinat kartesius

6.3 Menentukan Posisi titik

dalam system koordinat

kartesius @ pada koordinat kartesius, siswa

menentukan koordinat bangun tersebut

ffi il pencerminan bangun datar
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7.1 Menyajikan data kedalam

bentuk table,,diagram gambar

,batang dan lingkaran

Sir*a dupat menentukan banyak data da1r gambar diagram

batang yang disajikan
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nisajikan data dalam bentuk tabel , siswa dapat

menentukan diagram lingllaran yang sesuai
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7.2 Menentukan rata rata hitung

, dan modus sekumPulan data

i"{ene:rtukan nilai rata rata

( mean ) suatu data

M"rrentut un rata rata dari saj ian data berbentuk diagram

garis
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Menentukan nilai rata,ratadair sebuah data berkelompok 40

Menentukan median suatu data 36

Menentukan modus suatu data Siswa dapat menentukan modus dari data berkelompok 38

7.3 Mengurutkan data termasuk

menentukan nilai tertinggi dan

terendah

Mengurutkan data acak Diiajikan data acak, siswa dapat mengurutkiul secara

benar
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Menentukan nilai tertinggi dan

terendah

Siswa aapat menentukan nilai tertinggi atau terendah dari

data yang disajikan
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7.4 Menafsirkanhasil

pengolahan data

Menafsirkan hasil pengolahan

data

Disajikan gambar diagram lingkaran , siswa dapat

menentukan nilai salah satu unsur yang belum diketahui
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