
No Uraian No Uraian pg isi ura

3.1.1

Dengan mengamati gambar, siswa bisa 

menentukan hasil penjumlahan bilangan 

pecahan berpenyebut berbeda

1

3.1.2

Siswa bisa menentukan hasil 

penjumlahan pecahan berpenyebut 

berbeda

2 5

3.1.3

Dengan mengamati gambar, siswa bisa 

menentukan hasil pengurangan bilangan 

pecahan berpenyebut berbeda

3

3.1.4

Siswa bisa menentukan hasil 

pengurangan pecahan berpenyebut 

berbeda

4 6

3.1.5

Siswa dapat menentukan hasil 

penjumlahan bilangan pecahan 

campuran berpenyebut berbeda

7

3.1.6

Siswa dapat menentukan hasil 

pengurangan bilangan pecahan 

campuran berpenyebut berbeda

8

3.1.7

Siswa dapat menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan penjumlahan 

pecahan berpenyebut berbeda

9

3.1.8

Siswa dapat menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan pengurangan 

pecahan berpenyebut berbeda

10

3.2.1

Disajikan gambar pecahan, siswa dapat 

menentukan hasil perkalian bilangan 

desimal

11

3.2.2
Siswa dapat menentukan hasil perkalian 

bilangan desimal
12 15

3.2.3

Disajikan gambar pecahan, siswa dapat 

menentukan hasil pembagian bilangan 

desimal

13

3.2.4
Siswa dapat menentukan hasil 

pembagian bilangan desimal
14 16

3.2.5
Siswa dapat menentukan hasil perkalian 

bilangan pecahan biasa dan desimal
17

3.2.6

Siswa dapat menentukan hasil 

pembagian bilangan pecahan biasa dan 

desimal

18

3.2.7

Siswa dapat menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan perkalian 

bilangan desimal

19

3.2.8

Siswa dapat menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan pembagian 

bilangan desimal

20

3.3.1

Sisa dapat menentukan perbandingan 

dari dua kecepatan yang besarnya 

berbeda

21

3.3.2
Siswa dapat merubah besarnya nilai 

antar satuan jarak
22 24

4 pg, 

4 isi, 2 

uraian

4 pg, 

4 isi, 2 

uraian

6 pg, 

6 isi, 3 

uraian
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3.3

Menjelaskan 

perbandingan dua 

besaran yang 

berbeda 

(kecepatan sebagai 

perbandingan jarak 

dan waktu, debit 

sebagai 

perbandingan 

volume dan waktu

Matematika1.

3.1

Menjelaskan dan 

melakukan 

penjumlahan dan 

pengurangan dua 

pecahan dengan 

penyebut berbeda

Menjelaskan dan 

melakukan 

perkalian dan 

pembagian 

bilangan desimal

3.2



No
Muatan 

Pelajaran

Kompetensi Dasar Indikator Soal
Bentuk & 

Nomor Soal Ket

3.3.3
Siswa dapat merubah besarnya nilai 

antar satuan waktu
23

3.3.4
Siswa dapat merubah satuan kecepatan 

ke bentuk satuan kecepatan yang lain
25

3.3.5

Disajikan tabel hubungan antar satuan 

kecepatan siswa dapat menentukan nilai 

yang belum diketahui

26

3.3.6

Siswa dapat menentukan besarnya jarak 

dari soal cerita yang disajikan hubungan 

antar jarak, kecepatan, dan waktu

27

3.3.7

Siswa dapat menentukan besarnya 

waktu dari soal cerita hubungan antar 

jarak, kecepatan, dan waktu

28

3.3.8

Siswa dapat merubah besarnya nilai 

antar satuan volume menggunakan 

kubik

29

3.3.9

Siswa dapat merubah besarnya nilai 

antar satuan volume menggunakan 

satuan liter

30

3.3.10
Siswa dapat menentukan satuan yang 

termasuk satuan debit
31

3.3.11
Siswa dapat merubah satuan volume ke 

berbagai bentuk satuan volume
32

3.3.12
Siswa dapat merubah satuan debit ke 

bentuk satuan debit yang lain
33

3.3.13
Disajikan soal cerita siswa dapat 

menentukan besar debit air
34

3.3.14

Disajikan soal cerita siswa dapat 

menentukan volume dari hubungan 

debit, volume, dan waktu

35
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6 pg, 

6 isi, 3 

uraian

3.3

Menjelaskan 

perbandingan dua 

besaran yang 

berbeda 

(kecepatan sebagai 

perbandingan jarak 

dan waktu, debit 

sebagai 

perbandingan 

volume dan waktu

Matematika1.


