
 

 

 

 

Satuan Pendidikan :  Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  :  Matematika    

Kelas   :  IV (Empat) 

Semester   :  I (Satu) 

Pendahuluan 

A. Standar Kompetensi  

3. Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan 

masalah 

  

B. Kompetensi Dasar 

3.1    Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat. 

3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang dan antar 

satuan berat 

3.3  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang dan 

berat. 

 

C. Indikator 

Kognitif  

Kompetensi Dasar : 3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan 

satuan derajat. 

3.1.1   Menyebutkan definisi sudut 

3.1.2  Membandingkan besar dua sudut. 

3.1.3  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku. 

3.1.4  Mengukur besar sudut dengan satuan derajat. 

3.1.5  Menjelaskan sudut putar, lurus dan siku-siku. 



Kompetensi Dasar : 3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar 

satuan panjang dan antar satuan berat 

3.2.1  Menentukan hubungan antar satuan waktu 

3.2.2  Menentukan hubungan antar satuan panjang 

3.2.3  Menentukan hubungan antar satuan berat 

3.2.4 Menentukan hubungan satuan kuantitas 

Kompetensi Dasar : 3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan 

waktu, panjang dan berat 

3.3.1 Menggunakan satuan waktu, panjang dan berat dengan tepat 

3.3.2 Mengukur satuan waktu, berat dan panjang dengan tepat  

Afektif 

Kompetensi Dasar : 3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan 

satuan derajat. 

3.1.6  Mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama 

Kompetensi Dasar : 3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar 

satuan panjang dan antar satuan berat 

3.1.5 Mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama 

Kompetensi Dasar : 3.3  menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan 

waktu, panjang dan berat 

3.3.3 Memberikan kesimpulan setelah mengikuti pembelajaran 

Psikomotorik 

Kompetensi Dasar : 3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan 

satuan derajat. 

3.1.7 Membuat sebuah karya yang memuat tentang materi pengukuran sudut. 

Kompetensi Dasar : 3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar 

satuan panjang dan antar satuan berat 

3.1.6 Membuat sebuah karya yang memuat tentang materi hubungan antar 

satuan waktu, panjang dan berat 

Kompetensi Dasar : 3.3  menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan 

waktu, panjang dan berat 

3.3.4 Membuat laporan kegiatan hidup sehari-hari 

3.3.5 Membuat laporan hasil kegiatan mengukur benda-benda disekitar rumah 



3.3.6 Membuat laporan hasil dari kegiatan jual-beli yang berkaitan dengan satuan 

berat 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif  

Kompetensi Dasar : 3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan 

satuan derajat. 

3.1.1  Siswa mampu menyebutkan definisi sudut 

3.1.2  Siswa mampu membandingkan besar dua sudut.  

3.1.3  Siswa mampu menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku. 

3.1.4  Siswa mampu mengukur besar sudut dengan satuan derajat. 

3.1.5  Siswa mampu menjelaskan sudut putar, lurus dan siku-siku. 

Kompetensi Dasar : 3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar 

satuan panjang dan antar satuan berat 

3.2.1  Siswa mampu menentukan hubungan antar satuan waktu 

3.2.2  Siswa mampu menentukan hubungan antar satuan panjang 

3.2.3  Siswa mampu menentukan hubungan antar satuan berat 

3.2.4 Siswa mampu menentukan hubungan satuan kuantitas 

Kompetensi Dasar : 3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan 

waktu, panjang dan berat 

3.3.1 Siswa mampu menggunakan satuan waktu, panjang dan berat dengan tepat 

3.3.2 Siswa mampu mengukur satuan waktu, berat dan panjang dengan tepat  

Afektif 

Kompetensi Dasar : 3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan 

satuan derajat. 

3.1.6 Siswa mampu mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama melalui 

diskusi kelompok 

Kompetensi Dasar : 3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar 

satuan panjang dan antar satuan berat 

3.1.5 Siswa mampu  mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama melalui 

diskusi kelompok 



Kompetensi Dasar : 3.3  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan 

waktu, panjang dan berat 

3.3.3 Siswa mampu memberikan kesimpulan setelah mengikuti pembelajaran 

 

Psikomotorik 

Kompetensi Dasar : 3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan 

satuan derajat. 

3.1.7 Siswa mampu membuat sebuah karya yang memuat tentang materi 

pengukuran sudut. 

Kompetensi Dasar : 3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar 

satuan panjang dan antar satuan berat 

3.1.6 Siswa mampu membuat sebuah karya yang memuat tentang materi 

hubungan antar satuan waktu, panjang dan berat 

Kompetensi Dasar : 3.3  menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan 

waktu, panjang dan berat 

3.3.4 Siswa mampu membuat laporan kegiatan hidup sehari-hari 

3.3.5 Siswa mampu membuat laporan hasil kegiatan mengukur benda-benda 

disekitar rumah 

3.3.6 Siswa mampu membuat laporan hasil dari kegiatan jual-beli yang berkaitan 

dengan satuan berat 

 

 



 

E. Kerangka Topik 

 
Materi Ajar Kelas 

IV Semester I 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Menggunakan pengukuran sudut, 

panjang, dan berat dalam pemecahan 

masalah 

3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan 

derajat. 

3.2 Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar satuan 

panjang dan antar satuan berat 

3.3  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, 

panjang dan berat. 

 

Materi 

Pengukuran 

Sudut  Satuan Waktu Satuan Panjang Satuan Berat  Satuan Kuantitas 

Membandingkan 

Besar Dua Sudut  

Sudut Siku-siku dan 

Sudut Lurus 

Mengukur Besar 

Sudut 

Hubungan Antar 

Satuan Waktu 

Menyelesaikan 

masalah berkaitan 

dengan satuan 

waktu 

Hubungan antar 

satuan panjang 

Menyelesaikan 

masalah berkaitan 

dengan satuan 

panjang 

Menyelesaikan 

masalah satuan 

kuantitas 

Setuan kuantitas dan 

hubungannya 

Menyelesaikan 

masalah berkaitan 

dengan satuan berat 

Hubungan antar 

satuan berat 



F. Prasyarat Belajar 

Untuk mempelajari materi ajar ini, siswa harus memenuhi syarat yaitu sudah 

menerima materi belajar dikelas : 

I semester II : 

Standar Kompetensi 

5. Menggunakan pengukuran berat 

Kompetensi Dasar 

5.1 Membandingkan berat benda (ringan, berat) 

5.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda 

II semester II : 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar 

2.1  Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam 

2.2 Menggunakan alat ukur panjang tidak baku dan baku (cm, m) yang sering 

digunakan 

2.3  Menggunakan alat ukur berat 

2.4  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda 

III semester I : 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar 

2.1 Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran, timbangan, atau jam) 

2.2 Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah 

2.3 Mengenal hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar 

satuan berat 



III semester II : 

Standar Kompetensi 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana 

Kompetensi Dasar 

4.2 Mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut 

 

G. Deskripsi Singkat 

Isi 

Materi ini berisi mengenai materi kelas IV semester 1, yaitu pengukuran yang 

memiliki sub materi pengukuran sudut, mengukur satuan waktu, mengukur 

satuan panjang, mengukur satuan berat dan mengukur satuan kuantitas. Selain 

mempelajari materi-materi tersebut, dalam bahan ajar ini juga dilengkapi dengan 

kegiatan belajar, latihan soal dan pemecahan masalah untuk masing-masing sub 

topik. Diakhir pembelajaran sudah disediakan pula evaluasi belajar untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa serta kunci jawabannya. Untuk menambah 

kosa kata siswa, bahan ajar ini juga memuat glosarium tentang kata-kata yang 

kemungkinan sulit dipahami siswa. 

Cara 

Cara yang digunakan dalam materi ajar ini adalal pendekatan kontekstual yang 

memberikan contoh konkret pada siswa, agar siswa lebih mudah memahami 

materi yang ada di dalam materi ajar ini. Pendekatan kontekstual sudah terbukti 

mampu memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami materi belajar. 

 

Waktu Belajar 

Alokasi waktu 

Pengukuran sudut = 2 jp 

Hubungan antar satuan waktu, panjang dan berat = 2 jp 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang dan berat 

= 2 jp 

Jadi total seluruh alokasi waktu adalah 6 jp x 35 menit = 210 menit 

 

 

 

 



 

 

 

Isi 

Kegiatan Belajar 1 

A. Standar Kompetensi  

3. Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan 

masalah 

B. Kompetensi Dasar 

3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat. 

3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang dan antar 

satuan berat 

3.3  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang dan 

berat. 

C. Indikator 

Kognitif  

3.1.1  Menyebutkan definisi sudut 

3.1.2  Membandingkan besar dua sudut.  

3.1.3  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku. 

3.1.4  Mengukur besar sudut dengan satuan derajat. 

3.1.5  Menjelaskan sudut putar, lurus dan siku-siku. 

Afektif  

3.1.6 Mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama 

Psikomotor 

3.1.7 Membuat sebuah karya yang memuat tentang materi pengukuran sudut. 

 

D. Rumusan Tujuan 

Kognitif 

3.1.1  Siswa mampu menyebutkan definisi sudut 

3.1.2  Siswa mampu membandingkan besar dua sudut.  

3.1.3  Siswa mampu menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku. 



3.1.4  Siswa mampu mengukur besar sudut dengan satuan derajat. 

3.1.5  Siswa mampu menjelaskan sudut putar, lurus dan siku-siku. 

Afektif 

3.1.6 Siswa mampu mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama 

Psikomotorik 

3.1.7 Siswa mampu membuat sebuah karya yang memuat tentang materi 

pengukuran sudut. 

E. Kerangka Topik Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Prasyarat Belajar 

Untuk mempelajari materi ajar ini, siswa harus memenuhi syarat yaitu sudah 

menerima dan memahami materi belajar dikelas III semester II : 

Standar Kompetensi 

4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana 

Kompetensi Dasar 

4.2 Mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut 

G. Uraian Materi 

BAB III. Pengukuran 

A. Pengukuran Sudut 

Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar (garis lurus). 

Contoh : 

 

 

 

 

Pengukuran Sudut  

Membandingkan 

Besar Dua Sudut  

Sudut Siku-siku dan 

Sudut Lurus 

Mengukur Besar 

Sudut 



Tanda  menyatakan besarnya sudut yang dimaksud. 

1. Membandingkan Besar Dua Sudut 

Langkah-langkah membandingkan besar dua sudut 

a. Gambarkan dua sudut yang berbeda berikut ini pada kertas kosong. 

 

b. Potonglah kedua gambar sudut tersebut. 

c. Himpitkan kedua sudut tersebut dengan salah satu garis saling menempel. 

Perhatikan gambar berikut ini. 

 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa sudut B lebih besar dari sudut 

A. 

2. Mengukur Besar Sudut 

a. Mengukur besar sudut dengan satuan tidak baku 

Pengukuran sudut dengan satuan tak baku dapat dilakukan dengan 

terlebih dahulu menentukan sudut satuan. Apakah yang dimaksud sudut 

satuan? Bagaimana bentuknya? 

 

Satu bagian lingkaran diatas disebut sebagai sudut satuan. 

 

 

 

 



 

b. Mengukur besar sudut dengan satuan baku 

Untuk mengukur sudut yang baku, digunakan busur derajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besar sudut dituliskan dengan satuan derajat ( ° ) 

Cara mengukur sudut dengan busur derajat 

 

 

 

 Besar sudut disamping adalah 45° 

3. Sudut siku-siku dan sudut lurus 

Besar sudut satu putaran adalah 360o . Sudut dalam lingkaran adalah 

sudut satu putaran. Contohnya adalah jarum jam yang berputar dari angka 12 

kembali ke angka 12 menempuh sudut satu putaran atau 360°. Setelah 

mengenal sudut satu putaran, mari kita selidiki sudut-sudut lain yang 

merupakan bagian dari lingkaran. 

 

 



Sudut setengah putaran (180°) disebut sudut lurus. 

Sudut seperempat putaran (90°) disebut sudut siku-siku. 

H. Latihan 

Soal Latihan 

A. Tentukan besar sudut dari gambar dibawah ini dengan menggunakan 

busur derajat. 

 

 

1. Sudut ABC  = . . . .°   6. Sudut EDA  = . . . .° 

2. Sudut ABF  = . . . .°   7. Sudut EDF  = . . . .° 

3. Sudut BFH  = . . . .°   8. Sudut HFG  = . . . .° 

4. Sudut BAD  = . . . .°   9. Sudut GFD  = . . . .° 

5. Sudut CBF  = . . . .°            10. Sudut GFH  = . . . .° 

 

I. Rangkuman Materi 

 Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar (garis lurus). 

 Tanda  menyatakan besarnya sudut yang dimaksud. 

 Pengukuran sudut dengan satuan tak baku dapat dilakukan dengan terlebih 

dahulu menentukan sudut satuan. 

 Untuk mengukur sudut yang baku, digunakan busur derajat.  

 Besar sudut dituliskan dengan satuan derajat ( ° ). 

 Besar sudut satu putaran adalah 360o. Sudut dalam lingkaran adalah sudut 

satu putaran. Sudut setengah lingkaran adalah sudut lurus sedangkan sudut 

seperempat lingkaran adalah sudut siku-siku. 

 



Kegiatan Belajar 2 

A. Standar Kompetensi 

3. Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan 

masalah 

B. Kompetensi Dasar 

3.1  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat. 

3.2  Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang dan antar 

satuan berat 

3.3  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang dan 

berat. 

C. Indikator 

Kognitif  

3.2.1  Menentukan hubungan antar satuan waktu 

3.2.2  Menentukan hubungan antar satuan panjang 

3.2.3  Menentukan hubungan antar satuan berat 

3.2.4 Menentukan hubungan satuan kuantitas 

Afektif 

3.1.5 Mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama 

Psikomotorik 

3.1.6 Membuat sebuah karya yang memuat tentang materi hubungan antar 

satuan waktu, panjang dan berat 

 

 

D. Rumusan Tujuan 

Kognitif  

3.2.1  Siswa mampu menentukan hubungan antar satuan waktu 

3.2.2  Siswa mampu menentukan hubungan antar satuan panjang 

3.2.3  Siswa mampu menentukan hubungan antar satuan berat 

3.2.4 Siswa mampu menentukan hubungan satuan kuantitas 

Afektif 

3.1.5 Siswa mampu  mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama melalui 

diskusi kelompok 

Psikomotorik 



3.1.6 Siswa mampu membuat sebuah karya yang memuat tentang materi 
hubungan antar satuan waktu, panjang dan berat 

 
E. Kerangka Topik Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Prasyarat Belajar 

Untuk mempelajari materi ajar ini, siswa harus memenuhi syarat yaitu sudah 

menerima dan memahami materi belajar dikelas : 

I semester II : 

Standar Kompetensi 

5. Menggunakan pengukuran berat 

Kompetensi Dasar 

5.1 Membandingkan berat benda (ringan, berat) 

5.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda 

II semester II : 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar 

Pengukuran 

Satuan Waktu 

Satuan Panjang 

Satuan Berat  

Satuan Kuantitas 

Hubungan Antar 

Satuan Waktu 

Hubungan antar 

satuan panjang 

Setuan kuantitas dan 

hubungannya 

Hubungan antar 

satuan berat 



2.1  Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam 

2.2 Menggunakan alat ukur panjang tidak baku dan baku (cm, m) yang sering 

digunakan 

2.3  Menggunakan alat ukur berat 

2.4  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda 

III semester I : 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar 

2.1 Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran, timbangan, atau jam) 

2.2 Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah 

2.3 Mengenal hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar 

satuan berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Uraian Materi 

Satuan-satuan Waktu 

1. Menentukan Hubungan Antar Satuan Waktu 

Mari kita perhatikan hubungan antar satuan dibawah ini 

 

1 menit = 60 detik 

1 jam  = 60 menit 

1 hari  = 24 jam 

1 minggu = 7 hari 

1 bulan = 4 minggu 

1 bulan = 30 hari 

1 tahun = 12 bulan 

1 tahun = 52 minggu 

1 tahun = 365 hari 

1 abad = 100 tahun 

1 windu = 8 tahun 

1 dasawarsa = 10 tahun 

 

 

Sebenarnya 1 bulan tidak selalu sama dengan 30 hari dan 1 tahun tidak selalu sama 

dengan 365 hari. Sekarang mari kita lihat kalender. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sekarang coba apa saja nama bulan yang lamanya 30 hari? 

b. Berapa banyaknya hari pada bulan Februari? 

 



Setiap 4 tahun sekali dalam 1 tahun ada 366 hari disebut “tahun kabisat”, 

karena pertambahan hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. 

 

Sekarang, mari kita melakukan perhitungan dengan satuan waktu. Perhatikan 

contoh di bawah ini. 

 

 

a. 5 menit = . . . . detik 

Jawab: 

1 menit  =  60  detik 

5 menit  =  5 × 60  detik 

=  300 detik 

Jadi, 5 menit =  300 detik 

b. 3 windu = . . . . bulan 

Jawab: 

1 windu  =  8 tahun 

3 windu      =  3 × 8  tahun 

    =  24  tahun 

1 tahun  =  12   bulan 

24 tahun  =  24 × 12 bulan 

     =  288  bulan 

Jadi, 3 windu =   288   bulan 

 

 

c. 4 jam + 30 menit = . . . . menit 

Jawab: 

4 jam = 4 × 60 menit  = 240 menit 

4 jam + 30 menit    = 240 menit + 30 menit 

 = 240 menit 

Jadi, 4 jam + 30 menit  = 240 menit 

 

 

 

 

 

Contoh

: 

 



 

Sekarang coba hitung perjalanan kalian dari rumah sampai ke sekolah ada 

berapa detik? 

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

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

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

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

 

 

 

Satuan-satuan Panjang 

 

Menentukan Hubungan Antar Satuan Panjang 

Bagaimana hubungan antarsatuan-satuan panjang tersebut? Untuk mengingat 

kembali hubungan antar satuan-satuan panjang, mari kita lihat tangga satuan 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kalian sudah mengingat kembali tangga satuan, sekarang, mari kita lakukan 

perhitungan dengan satuan panjang. Coba perhatikan contoh berikut ini. 

 

a. 3 km = . . . . m 

Jawab: 

1 km  = 1.000   m 

3 km  = 3 × 1.000  m 

    = 3.000   m 

 

 

Contoh

: 

 



b. 7.500 cm = . . . . m 

Jawab: 

7.500 cm =  
7.500

100
𝑚 = 75 𝑚    

 

c. 3 km + 2 hm = . . . . dam 

Jawab: 

1 km   = 300  dam 

2 hm   = 20  dam 

3 km + 2 hm  = 300  dam + 20 dam = 320 dam 

 

 

 

Satuan-satuan Berat 

 

Menentukan Hubungan Antar Satuan Berat 

Setelah mempelajari satuan-satuan panjang, sekarang mari kita pelajari satuan-

satuan berat yang baku. Coba perhatikan tangga satuan berat dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, masih terdapat satuan-satuan lain yang sering digunakan, yaitu ton dan 

kuintal. 

 

 

1 ton = 1000 kg 

1 kuintal = 100  kg 

 



Sekarang, mari kita lakukan perhitungan dengan satuan berat. Perhatikan contoh 

berikut ini. 

 

 

a. 0,7 dag = . . . . cg 

Jawab: 

1 dag   = 10.000    cg 

0,7 dag  = 0,7 × 10.000 cg  = 7.000 cg 

 

b. 3.500 kg = . . . . kuintal 

Jawab: 

3.500 kg =  
3.500

100
 kuintal = 35 kuintal     

 

 

Satuan-satuan Kuantitas 

 

Setelah mempelajari satuan-satuan waktu, panjang, dan berat, berikutnya kita 

akan mempelajari satuan kuantitas. Tahukan kamu, apa yang disebut kuantitas?  

 

Kuantitas adalah banyaknya benda.  

 

Mari kita pelajari satuan-satuannya. 

Satuan Kuantitas dan Hubungannya 

Ibu Nina pergi ke supermarket membeli 1 gros sendok dan 10 lusin piring untuk 

keperluan syukuran yang akan dilaksanakan dirumahnya. Beliau juga membeli 10 

kodi sapu tangan dan 1 rim kertas putih. Dapatkah kamu menyebutkan berapa 

buah sendok dan piring yang dibeli ibu Nina serta berapa lembar sapu tangan dan 

kertas putih? 

Untuk menghitungnya, kalian harus tahu terlebih dahulu berapa jumlah satuan lusin, 

gros, kodi dan rim. Mari kita perhatikan hubungan antar satuan kuantitas berikut ini. 

 

1 lusin  = 12 buah   1 kodi   = 20  lembar 

1 gros  = 12 lusin   1 rim  = 500  lembar 

Contoh

: 

 



Setelah mengetahui jumlah satuan diatas, sekarang hitunglah berapa jumlah 

barang-barang yang dibeli ibu Nina? 

Nah untuk mengerjakannya, coba perhatikan contoh berikut ini. 

 

a. lusin pensil = . . . . buah pensil 

Jawab: 

1 lusin  = 12 buah 

4 lusin  =  4 × 12 buah   = 48 buah 

Jadi, 3 lusin pensil  = 48 buah pensil 

 

b. 3 gros jarum = . . . . buah jarum 

Jawab: 

1 gros = 12 lusin = 12 × 12 buah = 144 buah 

3 gros = 3 × 144 buah              = 432 buah 

Jadi, 3 gros jarum         = 432 buah jarum 

 

Sekarang coba kalian hitung barang-barang yang dibeli ibu Nina 

 

1 gros Sendok  = . . .buah 

10 lusin Piring  = . . .buah 

10 kodi Sapu tangan = . . .buah 

1 rim Kertas putih = . . .buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh

: 

 



H. Latihan 

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini 

1. 15 jam   = . . .menit 

2. 
3

4
hari   = . . .jam 

3. 
1

2
abad    = . . .tahun 

4. 72 jam + 1 minggu = . . .hari 

5. 4 dasawarsa + 1 windu= . . .tahun 

6. 25 km   = . . .m 

7. 13 hm   = . . .dam 

8. 50.000 cm  = . . .hm 

9. 100.000 mm + 30 cm = . . .dm 

10. 12 hm + 30 cm  = . . .mm 

11. 7 kuintal  = . . .kg 

12. 3 hg   = . . .gram 

13. 1000 cg   = . . .ham 

14. 1 ton + 200 ham = . . .kg 

15. 1200 gram + 30 dam = . . .ham 

16. 6 lusin gelas  = . . .gelas 

17. 10 rim kertas  = . . .lembar  

18. 2 gros + 1 lusin  = . . .buah 

19. 4 kodi + 2 rim  = . . .lembar 

20. 1 gros + 24 buah  = . . .lusin 

 

I. Rangkuman Materi 

 

 Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun adalah satuan-satuan waktu 

 1 bulan tidak selalu sama dengan 30 hari dan 1 tahun tidak selalu sama dengan 

365 hari. 

 Setiap 4 tahun sekali dalam 1 tahun ada 366 hari disebut tahun kabisat. 

 Hubungan antar satuan panjang dapat dilihat pada tangga satuan panjang, 

jika turun satu tangga maka dikali 10 dan jika naik satu tangga maka dibagi 

10 

 Hubungan antar satuan berat yang baku dapat dilihat pada tangga satuan 

berat, jika turun satu tangga maka dikali 10 dan jika naik satu tangga maka 

dibagi 10 

 Kuantitas adalah satuan untuk menunjukkan banyaknya benda misalnya lusin, 

gros, kodi dan rim 

 
 

 

 

 

 

 



Glosarium 

kata arti 

Sudut satuan Alat ukur sudut tidak baku 

menempuh Mencapai 

Tangga satuan Alat/media untuk menghitung tingkatan satuan baku 

Kuantitas Data yang berisi angka-angka 

Baku resmi 

Timbangan Alat ukur berat 

 

Evaluasi 

Penilaian berdasarkan indikator 

3.1.1  menyebutkan definisi sudut 

3.1.5  menjelaskan sudut putar, lurus dan siku-siku. 

3.1.6 mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama 

3.1.7 membuat sebuah karya yang memuat tentang materi pengukuran sudut. 

3.2.1  Menentukan hubungan antar satuan waktu 

3.2.2  Menentukan hubungan antar satuan panjang 

3.2.3  Menentukan hubungan antar satuan berat 

3.2.4 Menentukan hubungan satuan kuantitas 

3.2.5 Mendengarkan penjelasan dari guru dengan seksama 

3.2.6 Membuat sebuah karya yang memuat tentang materi hubungan antar 

satuan waktu, panjang dan berat 

3.3.3 Memberikan kesimpulan setelah mengikuti pembelajaran 

3.3.4 Membuat laporan kegiatan hidup sehari-hari 

3.3.5 Membuat laporan hasil kegiatan mengukur benda-benda disekitar rumah 

3.3.6 Membuat laporan hasil dari kegiatan jual-beli yang berkaitan dengan satuan 

berat 

Penilaian untuk mengukur indikator-indikator diatas digunakan penilaian portofolio 

Tugas :   

1. Buatlah sebuah karya yang memuat semua materi pengukuran secara lengkap! 

2. Buatlah sebuah jadwal kegiatan hidup sehari-hari dan identifikasikan hubungan 

antar satuan waktu! 

3. Ukurlah benda-benda disekitar rumahmu dan identifikasikan hubungan antar 

satuan panjang! 



4. Pergilah kepasar untuk melakukan transaksi jual-beli, setelah itu identifikasikan 

hubungan antar satuan berat! 

5. Berikan kesimpulan dari kegiatan ini! 

6. Sertakan bukti-bukti yang mendukung kegiatanmu! 

7. Tuliskan refleksi selama melakukan kegiatan ini! 

Rubrik penilaian 

Kriteria 1 2 3 

Menyebutka

n definisi 

Tidak ada definisi yang 

jelas mengenai sudut 

Ada definisi mengenai 

sudut namun kurang 

lengkap 

Ada definisi mengenai 

sudut dengan lengkap 

dan jelas 

Menjelaskan 

berbagai 

macam 

sudut 

Tidak ada penjelasan 

tentang berbagai 

macam sudut 

Ada penjelasan tentang 

berbagai macam sudut 

namun hanya 

beberapa saja 

Ada penjelasan 

lengkap tentang 

berbagai macam sudut 

Kelengkapan 

materi yang 

dibuat 

Hasil karya tidak 

memiliki kelengkapan 

contoh 

gambar/definisi/macam-

macam sudut 

Hasil karya memiliki 

beberapa kelengkapan 

contoh 

gambar/definisi/macam

-macam sudut namun 

kurang jelas 

Hasil karya memiliki 

semua kelengkapan 

contoh 

gambar/definisi/macam

-macam sudut dengan 

jelas 

kreatifitas Hasil karya monoton, 

tidak 

bervariasi/menarik/hany

a meniru kelompok lain 

Hasil karya menarik 

dengan sedikit 

hiasan/variasi  

Hasil karya sangat 

menarik dengan hiasan 

yang sangat bervariasi 

Menentukan 

hubungan 

antar satuan 

waktu, 

panjang, 

berat dan 

kuantitas 

Tidak ada identifikasi 

hubungan antara 

satuan waktu, panjang, 

berat dan kuantitas 

ada identifikasi 

hubungan antara 

satuan waktu, panjang, 

berat dan kuantitas 

namun kurang tepat 

ada identifikasi 

hubungan antara 

satuan waktu, panjang, 

berat dan kuantitas 

dengan tepat dan jelas 

Kesesuaian 

bukti dengan 

kegiatan dan 

identifikasi 

yang 

dilakukan 

Bukti tidak sesuai 

dengan kegiatan dan 

identifikasi yang 

dilakukan 

Bukti sesuai dengan 

kegiatan namun tidak 

sesuai dengan 

identifikasinya 

Bukti sesuai dengan 

kegiatan dan 

identifikasi yang 

dilakukan secara jelas 

kesimpulan Kesimpulan tidak Kesimpulan mencakup Kesimpulan mencakup 



lengkap dan tidak jelas beberapa materi saja 

namun jelas 

semua materi dengan 

penjelasan yang bagus 

 

Pedoman penskoran : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑋 100

18
= 100 

Penilaian berdasarkan indikator 

3.1.2  Membandingkan besar dua sudut. 

3.1.3  Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku. 

3.1.4  Mengukur besar sudut dengan satuan derajat. 

3.3.1 Menggunakan satuan waktu, panjang dan berat dengan tepat 

3.3.2 Mengukur satuan waktu, berat dan panjang dengan tepat  

Soal uraian 

Mari menyelesaikan soal-soal berikut ini. 

 
1. Sudut manakah yang lebih besar berdasarkan gambar diatas . . . . 

 

2. Berdasarkan gambar diatas, sudut mana yang mempunyai besar sudut paling 

kecil . . . . 

3. Berdasarkan gambar soal nomer 2, sudut mana yang mempunyai besar sudut 

paling besar . . . . 

 

4. Berapa besar sudut P, jika dihitung dengan sudut satuan diatas . . . . 



 

5. Berapa besar sudut N, jika dihitung dengan sudut satuan diatas  . . . . 

 

 

 

 

6. Besar sudut diatas adalah . . . 

7. Luxy menguras kolam selama 4 jam. Berapa menit Luxy menguras bak mandi    

. . . 

8. Riris memiliki pita pink sepanjang 1,5 meter. Berapa milimeter panjang pita Riris  

. . . 

9. Andi menggendong tas seberat 4,5 kg. Berapa gram berat tas andi . . . 

10. Adi memiliki 5 lusin gelas dan 1 gros piring. Berapa buah gelas dan piring yang 

dimiliki Adi . . . 

 

Kunci Jawaban soal uraian 

1. Sudut A 

2. Sudut F 

3. Sudut G 

4. 2 sudut satuan 

5. 4 sudut satuan 

6. 45o   

7. 240 menit 

8. 1.500 milimeter 

9. 4500 gram 

10. 60 gelas dan 144 piring 

Pedoman penskoran : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑋 100

10
= 100 
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