LEMBAR KERJA PENILAIAN CAKUPAN MATERI
BUKU TEKS PELAJARAN MATEMATIKA KELAS VI SD/MI
KODE BUKU

KOMPETENSI INTI

4. Menyajikan pengetahuan
faktual dan konseptual
dalam bahasa yang jelas,
sistematis, logis dan kritis,
dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat,
dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak
mulia

KOMPETENSI DASAR
3.1.
3.2

3.3
Operasi Bilangan

3. Memahami pengetahuan
faktual dan konseptual
dengan cara mengamati,
menanya, dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu
tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di
rumah, di sekolah, dan
tempat bermain

MATERI
POKOK

4.1

4.2

Menjelaskan bilangan bulat
negatif (termasuk
menggunakan garis bilangan)
Menjelaskan dan melakukan
operasi penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan
pembagian yang melibatkan
bilangan bulat negatif
Menjelaskan dan melakukan
operasi hitung campuran yang
melibatkan bilangan cacah
dan/atau bilangan pecahan
dalam berbagai bentuk sesuai
urutan operasi
Menggunakan konsep
bilangan bulat negatif
(termasuk mengggunakan
garis bilangan) untuk
menyatakan situasi seharihari
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi
penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian
yang melibatkan bilangan
bulat negatif dalam kehidupan
sehari-hari

HALAMAN

CAKUPAN MATERI
KELENGKAPAN
KEDALAMAN
LENGKAP TIDAK DALAM TIDAK

KOMPETENSI INTI

MATERI
POKOK

KOMPETENSI DASAR
4.3

3.4
Bangun Datar

3.5
4.4
4.5

3.6
3.7
Bangun Ruang

4.6

4.7

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan operasi hitung
campuran yang melibatkan
bilangan cacah dan/atau
bilangan pecahan dalam
berbagai bentuk sesuai urutan
operasi
Menjelaskan titik pusat, jarijari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring
Menjelaskan taksiran keliling
dan luas lingkaran
Mengidentifikasi titik pusat,
jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring
Menaksir keliling dan luas
lingkaran serta
menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah
Membandingkan prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola.
Menjelaskan bangun ruang
yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun ruang,
serta luas permukaan dan
volumenya
Mengidentifikasi prisma,
tabung, limas, kerucut, dan
bola
Mengidentifikasi bangun
ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa
bangun ruang, serta luas
permukaan dan volumenya

HALAMAN

CAKUPAN MATERI
KELENGKAPAN
KEDALAMAN
LENGKAP TIDAK DALAM TIDAK

MATERI
POKOK

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR
3.9

Statistika

4.9

HALAMAN

CAKUPAN MATERI
KELENGKAPAN
KEDALAMAN
LENGKAP TIDAK DALAM TIDAK

Menjelaskan dan
membandingkan modus,
median, dan mean dari data
tunggal yang paling tepat
mewakili data
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan modus,
median, dan mean dari data
tunggal dalam penyelesaian
masalah

JUMLAH (KD 3 dan 4)
PERSENTASE = JUMLAH(KD 3 dan 4)/18 * 100%

Jumlah KD keseluruhan

=

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

Jumlah KD yang ADA dalam buku

=

........................ (.............%)

Jumlah KD yang TIDAK ADA dalam buku =

........................ (.............%)

KEPUTUSAN

................................, .........................................
Penilai,

L / TL *)

*) Coret yang tidak perlu
(………………………………………..)

