
Pengukuran Sudut, Waktu, dan Massa 

 

A. Pengukuran Sudut 

Siswa-siswa pertama belajar untuk mengklasifikasikan sudut seperti lancip, 

siku-siku, dan tumpul yang dibandingkan terhadap sudut siku-siku. Setelah siswa-

siswa menjadi mahir dalam perbandingan yang sederhana, selanjutnya dikenalkan 

pengukuran sudut (menggunakan busur derajat). Karena siswa-siswa akrab dengan 

sudut siku-siku, maka pengukuran sudut siku-siku adalah satu pengukuran yang 

pertama dilakukan san siswa-siswa belajar bahwa sudut siku-siku ukurannya 90 

derajat. Karena sudut lancip adalah “lebih kecil” dari pada sudut siku-siku, maka 

ukuran sudut lancip kurang dari 90 derajat, sedangkan sudut tumpul ukurannya 

harus lebih dari 90 derajat. 

Meskipun sebuah satuan standar derajat akan digunakan ketika siswa 

mengukur sudut, maka pertama siswa seharusnya mengenali bahwa sebarang 

ukuran sudut akan dipilih untuk pengukuran. Mengambil sebuah model sudutsiku-

siku dan melipatnya dalam setengah akan menunjukkan kepada siswa-siswa 

bagaimana mengkontruksi sebuah model sudut yang lebih kecil. Selanjutnya 

melipat diteruskan, hal ini akan menunjukkan kepada siswa-siswa bahwa unit yang 

lebih kecil akan digunakan dalam mengukur ukuran tersebut. Dengan 

menggunakan sebuah unit yang lebih kecil, mereka menemukan bahwa ukuran 

sudut siku-siku adalah empat dari unit-unit yang lebih kecil itu. Jika siswa 

mengenali bahwa sebarang unit diukur, maka akan menjadi kontruksi, mereka 

dapat ditunjukkan unit “standar” dari derajat. Lebih lanjut belajar unit-unit 

mengarahkan siswa-siswa untuk menemukan mengapa derajat dipilih dan 

mengapa menggunakan 360 derajat sebagai sudut satu putaran lingkaran. 

Ketika menggunakan busur derajat, siswa-siswa harus diajarkan beberapa 

keahlian dalam aturan untuk mengukur sudut secara tepat. Beberapa keahlian ini 

termasuk mampu: 



1. Menghimpitkan titik pusat dari busur titik sudut yang diukur. 

2. Menghimpitkan satu sinar (kaki sudut) pada alas busur (skala nol). 

3. Menentukan skala kaki sudut yang lain yang selanjutnya disebut sebagai ukuran 

sudut. 

Busur derajat dibuat dalam berbagai desain, tetapi kebanyakan mempunyai 

dua skala yang mengizinkannya bacaan sudut dalam permukaan atau searah jarum 

jam. Siswa-siswa harus tahu yang mana skala yang sedang dibaca. Beberapa unsur 

derajat menghendaki siswa untuk menginterpretasikan ketika ukuran sudut lebih 

kecil dari sudut siku-siku. Beberapa pelajaran akan minta untuk membaca skala 

khusus yang digunakan oleh siswa. 

Semua siswa seharusnya belajar untuk menaksir ukuran sudut dengan 

membandingkan sudut itu terhadap sudut siku-siku (90 derajat). Ketika mengukur, 

siswa-siswa seharusnya memeriksa untuk melihat rasional bilangan-bilangan itu. 

Jika sudut dikatakan sebagai sudut lancip dengan ukuran 120 derajat, maka itu 

tidak rasional karena sudut lancip adalah lebih kecil dari sudut siku-siku. Proses 

penaksiran ini akan membantu siswa-siswa memutuskan pada skala busur derajat 

yang digunakan pada sudut tertentu. 

Klasifikasi sudut: 

1. Sudut siku-siku 

Sudut siku-siku adalah sudut yang berukuran 90 derajat. 

2. Sudut lancip 

Sudut lancip adalah sudut yang berukuran lebih dari 0 derajat dan kurang dari 

90 derajat. 

3. Sudut tumpul 

Sudut tumpul adalah sudut yang berukuran lebih dari 90 derajat dan kurang dari 

180 derajat. 

4. Sudut lurus 

Sudut lurus adalah sudut yang berukuran 180 derajat. 

 



5. Sudut berkomplemen/berpenyiku 

Dua sudut dikatakan berkomplemen jika jumlah ukuran dua sudut tersebut 90 

derajat. 

6. Sudut suplemen/berpelurus 

Dua sudut dikatakan bersuplemen jika jumlah ukuran dua sudut tersebut 180 

derajat. 

 

B. Pengukutan Waktu 

Ketika berbagai pendekatan digunakan saat merubah dari satu waktu ke 

waktu lainnya, semua guru menawarkan kesempatan dalam membangun kesiapan 

untuk pendekatan rasio yang digunakan secara luas setelah tingkat sekolah dasar, 

bukan hanya dalam matematika tetapi juga dalam sains. Ketika menggunakan 

pendekatan rasio, siswa belajar rasio-rasio dasar dan kemudian merangkai 

hubungan-hubungan ini bersama-sama hingga sampai pada konversi yang 

diinginkan. Sebagai contoh, asumsikan siswa itu tahu satuan-satuan konversi 

berikut: 

60 detik = 1 menit 

60 menit = 1 jam 

24 jam = 1 hari 

Ketika jumlah detik dikehendaki dalam tujuha hari, siswa pertama menemukan 

rasio dari detik untuk satu hari yang menggunakan rangkaian rasio: 

60 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

1 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
×

60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

1 𝑗𝑎𝑚
×

24 𝑗𝑎𝑚

1 ℎ𝑎𝑟𝑖
=    𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 

Untuk menemukan tujuh hari, siswa mengalikan dengan tujuh. 

7 ×
60 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

1 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
×

60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

1 𝑗𝑎𝑚
×

24 𝑗𝑎𝑚

1 ℎ𝑎𝑟𝑖
= 604,800 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 7 ℎ𝑎𝑟𝑖 

1 abad  = 100 tahun 

1 windu  = 8 tahun 

1 dekade = 10 tahun 



1 warsa = 1 tahun 

1 lustrum = 5 tahun 

1 tahun = 12 bulan =54 minggu = 365 hari 

 

C. Pengukuran Berat (Massa) 

Anak-anak secara resmi mengeksploasi ukuran pengukuran berat 

menggunakan satuan-satuan nonstandar. Sebutir kelereng beratnya kurang dari 

sebuah apel, sehingga anak-anak menemukan berapa banyak kelereng yang akan 

diambil sehingga akan seimbang dengan berat sebuah apel, sebuah bola, buku, dll. 

Aktivitas-aktivitas seperti itu akan membantu anak-anak menemukan prinsip-

prinsip pengukuran berat sebelum satuan-satuan standar diperkenalkan. 

Para siswa memperluas pengetahuannya tentang skal berat dengan belajar 

satuan-satuan yang lebih besar (metrik ton dan standar ton) dan unit-unit yang 

lebih kecil (gram, miligram, dan ons) 

Konversi satuan 
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