
SILABUS 

Sekolah   : SD / MI 

Kelas    : V 

Mata Pelajaran : Matematika  

Semester   : 2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang serta hubungan antar bangun 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan/ Alat 

Pembelajaran Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

6.1 Mengidentifikasi 

sifat-sifat 

bangun datar 

 

Bangun Datar - Mengidentifikasi 

cirri-ciri bangun 

datar 

- Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

- Menggambar bangun 

datar berdasarkan 

sifat-sifatnya 

6.1.1 Menyebutkan sifat-

sifat bangun datar: 

segitiga, persegi, 

persegi panjang, 

trapezium, jajaran 

genjang, lingkaran, 

belah ketupat, dan 

layang-lanyang. 

6.1.2 Menggambar bangun 

datar dari sifat-

sifatbangun datar 

yang di berikan 

Tes 

Kuis  

 

 

 

 

 

 

Simulasi  

 

 

Lisan  

Tertulis  

 

Unjuk 

kerja  

 

Sifat-sifat bangun 

segitiga adalah: 

- banyak sisi ada… 

- banyak titik sudut 

ada… 

- jumlah sudut segitiga 

=…0 

 

Gambarlah bangun 

persegi yang panjang 

sisinya 4cm   

5 
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6.2 Mengidentifikasi Bangun Ruang - Mengidentifikasi 6.2.1 Menyebutkan sifat- Tes  Lisan  Sifat-sifat limas tegak 5 Buku Matematika Kelas V 



sifat-sifat 

bangun ruang 

  

cirri-ciri bangun 

ruang 

- Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

ruang 

 

- Menggambar bangun 

ruang berdasarkan 

sifat-sifatnya 

sifat bangun ruang: 

tabung, prisma tegak, 

limas, dan kerucut 

 

 

 

6.2.2 Menggambar bangun 

ruang dari sifat-

sifatnya 

 

Simulasi  

 

Tertulis  

 

 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

segitiga adalah: 

- banyak rusuk ada… 

- banyak titik sudut… 

- sisi alas dan alas 

berupa… 

- sisi tegak berupa… 

Gambarlah sebuah 

tabung dengan tinggi 

3cm dan diameter 

alasnya 7 cm 
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6.3 Menentukan 

jaring-jaring 

bangun ruang 

sederhana 

 

Bangun Ruang - Menggambar 

berbagai bentuk 

jarring-jaring kubus 

- Menggambar 

berbagai bentuk 

jaring-jaring balok 

-  Mengamati bangun 

ruang: tabung, 

kerucut, dan limas 

- Membuka bangun 

tabung, kerucut dan 

limas 

- Mengganbar jarring-

6.3.1 Menggambar 

berbagai bentuk 

jarring-jaring kubus 

dan balok 

 

 

6.3.2 Menggambar jaring-

jaring tabung, 

kerucut, dan limas  

Simulasi  

 

 

 

 

 

Tes 

Simulasi  

Unjuk 

kerja  

 

 

 

 

Lisan  

Tertulis  

Unjuk 

kerja 

Gambarlah 3 buah 

jaring-jaring kubus yang 

berbeda 

 

 

 

Gambarlah jaring-jaring 

limas segitiga 

5 
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jaring tabung, 

kerucut, dan limas  

6.4 Menyelidiki 

sifat-sifat 

kesebangunanda

n simetri 

 

 - Menunjukan bangun-

bangun datar yang 

sebangun 

berdasarkan 

pengamatan 

- Menggambar 

bangun-bangun yang 

sebangun 

- Menentukan banyak 

simetri lipat berbagai 

bangun datar 

- Memberi tanda 

sumbu simetri pada 

gambar berbagai 

bangun datar 

- Memutar berbagai 

bangun datar pada 

pustnya 

- Menentukan tingkat 

simetri putar 

berbagai bangun 

6.4.1 Menunjukkan 

kesebangunan antar 

bangun datar 

6.4.2 Menentukan simetri 

lipat suatu bangun 

datar 

6.4.3 Menentukan tingkat 

simetri putar suatu 

bangun datar 

Tes 

Kuis  

Simulasi  

 

Tes  

 

Tes 

Simulasi  

 

Lisan  

Tertulis  

Unjuk 

kerja 

 

Tertulis  

 

Tertulis  

Unjuk 

kerja 

 2 

3 

2 
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datar  

6.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan bangun 

datar dan 

bangun ruang 

 

 - Menyelesaikan soal 

cerita yang 

berhubungan dengan 

bangun datar 

- Menyelesaikan soal 

cerita yang 

berhubungan dengan 

bangun ruang 

6.5.1 Menyelesaikan soal 

cerita yang 

berhubungan dengan 

bangun datar dan 

bangun ruang 

 

Tes  

Kuis  

Tertulis  • Kebun Pak Joko 

berbentuk persegi 

dengan panjang sisi 

kebun 8m, jika setiap 

jarak 2m ditanami 

pohon pelindung, 

berapa batang pohon 

yang harus dibeli? 

• Sebuah drum minyak 

diameter alasnya 70cm 

dan tinggi 120cm. jika 

diisi penuh minyak, 

berapa liter minyak 

dalam drum tersebut? 
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