
Lampiran 1 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : 6 (Enam) / (Satu) 
Standar Kompetensi : 4. Mengumpulkan dan mengolah data 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 
POKOK  

KEGIATAN  

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU SUMBER BELAJAR 

4.1.Mengumpulkan 
dan membaca 
data 

Pengukuran • Mengumpulkan data kegemaran 
temannya di kelas. 

• Mengumpulkan data bulan kelahiran 
temannya dikelas 

• kegemaran, bulan kelahiran, nomor 
sepatu temannya dikelas. 

• Membaca data yang dikumpulkan 
• Mengolah beberapa data yang 

dikumpulkan 

• Mengumpulkan data 
• Membaca data 
• Menegolah data 

Tertulis 5 jp x 35 menit • Buku matematika Paket 
dan penunjang yang 
sesuai  

• Sumber lain yang 
diperlukan 

• Gambar berbagai 
diagram 

 

4.2.Mengolah 
menyajikan 
data dalam 
bentuk tabel 

 • Menyajikan beberapa data yang terkumpul 
dalam bentuk tabel 

• Membuat diagram garis dari data yang 
disajikan 

• Membuat diagram batang dari data yang 
disajikan 

• Membuat diagram lingkaran dari data 
yang disajikan 

• Menyajikan dalam 
bentuk table 

• Membuat diagram 

Tertulis 7 jp x 35 menit • Buku matematika Paket 
dan penunjang yang 
sesuai  

• Sumber lain yang 
diperlukan 
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Lampiran: II 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
RPP Siklus I 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : 6 / I 
Waktu : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 
Materi Pokok : Pengukuran 

 
 

A. Standar Kompetensi :   
4.  Mengumpulkan dan mengolah data 

 
B. Kompetensi Dasar 

Mengumpulkan dan membaca data 
 

C. Indikator  
- Menghitung dan mengolah data  
- Menggambar dan membaca diagram batang 
- Menggambar dan membaca diagram lingkaran   

 
D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui instrumen angket, siswa dapat mengumpulkan data dengan benar 
2. Melalui media gambar diagram lingkaran siswa dapat mengolah data dengan 

benar  
3. Melalui demonstrasi siswa dapat menggambar dan membaca diagram batang 

dengan benar. 
4. Melalui penugasan siswa dapat menggambar dan membaca diagram lingkaran 

dengan benar. 
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E. Langkah-langkah Pembelajaran : 

1. Pendahuluan 
a. Guru membuka pelajaran. 
b. Guru mengabsen siswa dan menanyakan kebersihan kelas. 
c.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi : 
- Guru mengajukan suatu permasalahan yang berhubungan dengan 

pengumpulan data dan menentukan rata-rata. (Masih ingatkah rata-rata nilai 
raport kalian waktu kelas kemarin? Kemudian 2 (dua) orang siswa menjawab 
pertanyaan guru) 

Elaborasi . 
1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 orang 

siswa. Masing-masing kelompok diberi nama aljabar, geometri, aritmatika dan 
statistika. 

2) Guru membagikan seperangkat pembelajaran yang meliputi kartu masalah, 
papan nama kelompok, kertas manila dan spidol. 

3) Guru memberikan kebebasan tentang cara menyelesaikan permasalahan 
kepada masing-masing kelompok. 

4) Guru mewajibkan setiap anggota kelompok untuk bekerjasama dalam 
menyelesaikan kartu masalah. 

5) Guru mendorong siswa untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya. 
Konfirmasi  
1) Guru meminta salah satu siswa sebagai wakil dari kelompok untuk 

mempresentasikan hasil karya kelompoknya. 
2) Guru mengamati siswa dalam menyajikan hasil karya dan membimbing saat 

siswa mengalami kesulitan. 
3) Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil 

yang dipresentasikan. 
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4) Guru membantu siswa dalam mengevaluasi proses/hasil pemecahan 
masalah. 

5) Guru memberi penguatan terhadap hasil pemecahan masalah. 
3.  Penutup 

a. Guru bersama dengan siswa merangkum/menarik kesimpulan. 
b. Guru memberikan tes evaluasi secara individu. 
c. Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. 
d. Guru membagikan angket refleksi kepada siswa.  

 
F. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

 Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 6 . 
 Matematika SD untuk Kelas 6A Esis 
 Matematika Progesif  Teks Utama SD Kelas 6  

 
G. Penilaian  

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

o Mengumpulkan data 
banyak siswa, pelemparan 
dadu dan pelemparan mata 
mata uang logam 

o Mengumpulkan data nilai 

Tugas 
Individu dan 
Kelompok 
 
 

Laporan dan 
unjuk kerja 
 
 

o Kumpulkan data banyak siswa, 
pelemparan dadu dan 
pelemparan mata uang logam 

o Kumpulkan data nilai 
 

 
Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 
* semua salah 

4 
3 
2 
1 
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 OBSERVASI  

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Aspek yang Dinilai Skor Jumlah (%)  1  2 3  4 
1. Mengorientasikan siswa pada masalah: 

a. Mempersiapkan siswa belajar 
b. menjelaskan tujuan pembelajaran 
c. memunculkan masalah 
d. memotivasi siswa untuk 

memecahkan masalah. 

      

2. Mengorganisir untuk belajar: 
a. mengorganisasi tugas-tugas 
b. berbagi tugas bersama teman 

sekelompoknya 

      

3. Membimbing penyelidikan individual 
maupun kelompok : 
a. membimbing penyelidikan 

individu/kelompok  
b. Pengamatan guru terhadap kerja 

kelompok  
c. berkeliling pada saat diskusi 

kelompok. 

      

4. Membimbing siswa dalam menyajikan 
hasil karya 

      

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah. 

      

Jumlah 
 
Keterangan :1 = kurang, 2 = cukup  3 = baik,    4 = sangat baik   
 
Untuk mengetahui prosentase aktivitas guru pada tiap kegiatan sebagai berikut. 

P =   x 100% 
P = jumlah persentase 
∑ ƒ(x) = jumlah skor perolehan 
n = jumlah keseluruhan skor maksimal (44) 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Aspek yang Dinilai Skor Jumlah (%)  1  2  3  4 
1. Memperhatikan penjelasan dari 

guru 
      

2. Mampu memberikan 
tanggapan/contoh atas penjelasan 
guru. 

      

3. Mampu menjawab pertanyaan       
4. Berani bertanya       
5. Mengambil bagian dalam diskusi       
6. Mengamati demonstrasi/penyajian 

hasil karya 
      

7. Melaksanakan tugas yang diberikan        
8. Menarik kesimpulan       

Jumlah 
 
Aktif artinya siswa memperhatikan, menanggapi, merespon secara positif aktivitas 
pembelajaran. 
 

P =   x 100% 
P = jumlah persentase 
∑ ƒ(x) = jumlah skor perolehan (1-4) 
n = jumlah keseluruhan skor maksimal (32) 

 
 

        Pati,   Oktober 2012 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah    
 Mahasiswa 
 

 

Subeno , S.Pd. Sanaji 
NIP. 19601126 197911 1 001 NIM 262010028 
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Lembar Kerja Siswa 

PERTEMUAN I 

Tujuan Pembelajaran : 

Peserta didik mampu mengumpulkan dan mengolah data 

Petunjuk Belajar : 
1. Dengarkanlah petunjuk gurumu ! 
2. Sesuai dengan kelompok belajarmu pecahkanlah permasalahan yang diberikan oleh 

gurumu! 
3. Kerjakanlah dalam lembar kerjamu ! 

 

Langkah-Langkah Kegiatan : 

1) Misalnya telah terkumpul data tentang banyak siswa di sebuah sekolah yang disajikan 
dalam tabel berikut.  

 
Diskusikan dengan teman sekelompk kamu, bagaimana bacaan data tersebut, lalu 
gambar  ke dalam diagram batang dan lingkaran. 

         Kelompok 
1………………………….. 
2………………………….. 
3………………………….. 
4………………………….. 
5…………………………..  
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        Nama : ………………………. 

        Nomor: ………………………. 

 

Lembar Tugas Siswa 

PERTEMUAN I 

Tujuan Pembelajaran : 

Peserta didik mampu mengolah data, menggambar dan membaca diagram batang dan 
lingkaran dengan benar  ! 

1. Nilai ulangan matematika kelas 6 sebagai berikut: 
8    9    6    5    8     5    6    6    4    6 
6    7    7    8    9    8    9     6    5    6 
7    9    8    7    9    9    8     7    8    8 
8    7    9    6     5    4    6    4    7 
a. Berapa rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6? 
b. Berapa modusnya? 

2. Erika melempar dadu sebanyak beberapa kali, sehingga muncul mata dadu : 
5   5   2   3   4   6   1   5   4   3 
2   4   3   2   3   3   1   2   5   6 
5   4   3   4   1   2   2   5   6   6 
a. Tentukan modusnya 
b. Tentukan rata-rata pelemparan dadu 

3. Diagram hasil penjualan buku tulis selama 6 hari. 
a. Hari apa penjualan paling banyak? 
b. Berapa rata-rata hasil penjualan dalam sehari? 
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4. Dalam seminggu seorang pedagang dapat menjual gula pasir sebanyak: 
Hari Senin = 80 kg, Selasa = 70 kg, Rabu = 90 kg, 
Kamis = 50 kg, Jumat 40 kg, Sabtu = 60 kg. 
a. Berapa kg rata-rata penjualan 1 hari? 
b. Sajikan dalam bentuk diagram batang. 

5. Diagram lingkaran berikut ini menggambarkan 4 mata pelajaran yang disukai anak 
kelas 6, sejumlah 60 siswa. 

 
Berdasarkan diagram di atas tentukan: 
a. Berapa jumlah anak yang suka Bahasa Indonesia? 
b. Berapa jumlah anak yang suka Matematika? 
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Kunci Jawaban Lembar Tugas Siswa 

 

1. a. 6,9 
b. 6 dan 8 
 

2. a. 2, 3 dan 5 
b. 3, 56 
 

3. a. rabu 
b. 40 
 

4. a. 65 
b.  

 

 

 

 
 

 

 
5. a. 24 

b. 15 

 



 
11 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
RPP Siklus II 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : 6 / I 
Waktu : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 
Materi Pokok : Pengukuran 

 
 

A. Standar Kompetensi :   
4.  Mengumpulkan dan mengolah data 

 
B. Kompetensi Dasar 

Mengumpulkan dan membaca data 
 

C. Indikator  
- Menghitung dan mengolah data  
- Menggambar dan membaca diagram batang 
- Menggambar dan membaca diagram lingkaran   

 
D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui instrumen angket, siswa dapat mengumpulkan data dengan benar 
2. Melalui media gambar diagram lingkaran siswa dapat mengolah data dengan 

benar  
3. Melalui demonstrasi siswa dapat menggambar dan membaca diagram batang 

dengan benar. 
4. Melalui penugasan siswa dapat menggambar dan membaca diagram lingkaran 

dengan benar. 
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E. Langkah-langkah Pembelajaran : 
1. Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran. 
b. Guru mengabsen siswa dan menanyakan kebersihan kelas. 
c.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi : 
- Guru mengajukan suatu permasalahan yang berhubungan dengan 

pengumpulan data dan menentukan rata-rata. (Masih ingatkah rata-rata nilai 
raport kalian waktu kelas kemarin? Kemudian 2 (dua) orang siswa menjawab 
pertanyaan guru) 

Elaborasi . 
1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 orang 

siswa. Masing-masing kelompok diberi nama aljabar, geometri, aritmatika dan 
statistika. 

2) Guru membagikan seperangkat pembelajaran yang meliputi kartu masalah, 
papan nama kelompok, kertas manila dan spidol. 

3) Guru memberikan kebebasan tentang cara menyelesaikan permasalahan 
kepada masing-masing kelompok. 

4) Guru mewajibkan setiap anggota kelompok untuk bekerjasama dalam 
menyelesaikan kartu masalah. 

5) Guru mendorong siswa untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya. 
Konfirmasi  
1) Guru meminta salah satu siswa sebagai wakil dari kelompok untuk 

mempresentasikan hasil karya kelompoknya. 
2) Guru mengamati siswa dalam menyajikan hasil karya dan membimbing saat 

siswa mengalami kesulitan. 
3) Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil 

yang dipresentasikan. 
4) Guru membantu siswa dalam mengevaluasi proses/hasil pemecahan 

masalah. 
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5) Guru memberi penguatan terhadap hasil pemecahan masalah. 
3.  Penutup 

a. Guru bersama dengan siswa merangkum/menarik kesimpulan. 
b. Guru memberikan tes evaluasi secara individu. 
c. Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. 
d. Guru membagikan angket refleksi kepada siswa.  

 
F. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

 Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 6 . 
 Matematika SD untuk Kelas 6A Esis 
 Matematika Progesif Teks Utama SD Kelas 6  

 
G. Penilaian  

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

o Mengumpulkan data 
banyak siswa, pelemparan 
dadu dan pelemparan mata 
mata uang logam 

o Mengumpulkan data nilai 

Tugas 
Individu dan 
Kelompok 
 
 

Laporan dan 
unjuk kerja 
 
 

o Kumpulkan data banyak siswa, 
pelemparan dadu dan 
pelemparan mata uang logam 

o Kumpulkan data nilai 
 

 
 
Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 
* semua salah 

4 
3 
2 
1 
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 OBSERVASI  
Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Aspek yang Dinilai Skor Jumlah (%)  1  2 3  4 
1. Mengorientasikan siswa pada masalah: 

e. Mempersiapkan siswa belajar 
f. menjelaskan tujuan pembelajaran 
g. memunculkan masalah 
h. memotivasi siswa untuk 

memecahkan masalah. 

      

2. Mengorganisir untuk belajar: 
c. mengorganisasi tugas-tugas 
d. berbagi tugas bersama teman 

sekelompoknya 

      

3. Membimbing penyelidikan individual 
maupun kelompok : 
d. membimbing penyelidikan 

individu/kelompok  
e. Pengamatan guru terhadap kerja 

kelompok  
f. berkeliling pada saat diskusi 

kelompok. 

      

4. Membimbing siswa dalam menyajikan 
hasil karya 

      

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah. 

      

Jumlah 
 
Keterangan :1 = kurang, 2 = cukup  3 = baik,    4 = sangat baik   
 
Untuk mengetahui prosentase aktivitas guru pada tiap kegiatan sebagai berikut. 

P =   x 100% 
P = jumlah persentase 
∑ ƒ(x) = jumlah skor perolehan 
n = jumlah keseluruhan skor maksimal (44) 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

No Aspek yang Dinilai Skor Jumlah (%)  1  2  3  4 
1. Memperhatikan penjelasan dari 

guru 
      

2. Mampu memberikan 
tanggapan/contoh atas penjelasan 
guru. 

      

3. Mampu menjawab pertanyaan       
4. Berani bertanya       
5. Mengambil bagian dalam diskusi       
6. Mengamati demonstrasi/penyajian 

hasil karya 
      

7. Melaksanakan tugas yang diberikan        
8. Menarik kesimpulan       

Jumlah 
 
Aktif artinya siswa memperhatikan, menanggapi, merespon secara positif aktivitas 
pembelajaran. 
 

P =   x 100% 
P = jumlah persentase 
∑ ƒ(x) = jumlah skor perolehan (1-4) 
n = jumlah keseluruhan skor maksimal (32) 

 
 

        Pati,   November  2012 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah    
 Mahasiswa 
 

 

Subeno , S.Pd. Sanaji 
NIP. 19601126 197911 1 001 NIM 262010028 
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Lembar Kerja Siswa 

PERTEMUAN II 

Tujuan Pembelajaran : 

Peserta didik mampu mengumpulkan dan mengolah data 

Petunjuk Belajar : 
1. Dengarkanlah petunjuk gurumu ! 
2. Sesuai dengan kelompok belajarmu pecahkanlah permasalahan yang diberikan oleh 

gurumu! 
3. Kerjakanlah dalam lembar kerjamu ! 

 

Langkah-Langkah Kegiatan : 

1) Misalnya telah terkumpul data tentang banyak siswa di sebuah sekolah yang disajikan 
dalam tabel berikut.  

 
Diskusikan dengan teman sekelompk kamu, bagaimana bacaan data tersebut, lalu 
gambar  ke dalam diagram batang dan lingkaran. 

         Kelompok 
1………………………….. 
2………………………….. 
3………………………….. 
4………………………….. 
5…………………………..  
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        Nama : ………………………. 

        Nomor: ………………………. 

 

Lembar Tugas Siswa 

PERTEMUAN II 

Tujuan Pembelajaran : 

Peserta didik mampu mengolah data, menggambar dan membaca diagram batang dan 
lingkaran dengan benar  ! 

1. Nilai ulangan matematika kelas 6 sebagai berikut: 
8    9    6    5    8     5    6    6    4    6 
6    7    7    8    9    8    9     6    5    6 
7    9    8    7    9    9    8     7    8    8 
8    7    9    6     5    4    6    4    7 
a. Berapa rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6? 
b. Berapa modusnya? 

2. Erika melempar dadu sebanyak beberapa kali, sehingga muncul mata dadu : 
5   5   2   3   4   6   1   5   4   3 
2   4   3   2   3   3   1   2   5   6 
5   4   3   4   1   2   2   5   6   6 
a. Tentukan modusnya 
b. Tentukan rata-rata pelemparan dadu 

3. Diagram hasil penjualan buku tulis selama 6 hari. 
a. Hari apa penjualan paling banyak? 
b. Berapa rata-rata hasil penjualan dalam sehari? 
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4. Dalam seminggu seorang pedagang dapat menjual gula pasir sebanyak: 
Hari Senin = 80 kg, Selasa = 70 kg, Rabu = 90 kg, 
Kamis = 50 kg, Jumat 40 kg, Sabtu = 60 kg. 
a. Berapa kg rata-rata penjualan 1 hari? 
b. Sajikan dalam bentuk diagram batang. 

5. Diagram lingkaran berikut ini menggambarkan 4 mata pelajaran yang disukai anak 
kelas 6, sejumlah 60 siswa. 

 
Berdasarkan diagram di atas tentukan: 
a. Berapa jumlah anak yang suka Bahasa Indon 
b. Berapa jumlah anak yang suka Matematika? 
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Kunci Jawaban Lembar Tugas Siswa 

 

 

1. a. 6,9 
b. 6 dan 8 
 

2. a. 2, 3 dan 5 
b. 3, 56 
 

3. a. rabu 
b. 40 
 

4. a. 65 
b.  

 

 

 

 
 

 

 
5. a. 24 

b. 15 
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FOTO PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

 

Guru memberi penjelasan tentang pengukuran 

 

 

Salah satu siswa maju menggambar diagram batang 
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FOTO PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

 

Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing 

 

 

Guru membimbing kelompok dalam berdiskusi 


