
CERITA TENTANG AKTIVITAS RAFLI 

Rafli adalah salah satu siswa kelas 5 di MIN 2 Palembang dan dia dikenal sebagai 

siswa yang pintar, rajin dan disiplin waktu.  Setiap hari dia bangun tidur pada pukul 

05.00 pagi. Setelah bangun dari tidur dia langsung ke kamar mandi untuk berwudu’ 

dan kemudian shalat. 

Sebelum Rafli mandi, biasanya dia membersihkan tempat tidur dan kamarnya sendiri

terlebih dahulu. Karena jarak dari rumahnya dan sekolah agak jauh, maka Rafli ke 

sekolah pada pukul 06.15 pagi. Rafli pulang sekolah pada pukul 01.00 siang. Setelah 

sampai rumah, Rafli shalat zuhur dan belajar sebentar dan kemudian istirahat siang. 

Karena Rafli mau bermain bola dengan teman-temannya pada  pukul 04.00, maka 

Rafli bangun tidur pada pukul 03.00 sore karena Rafli harus shalat asyar dan mandi 

terlebih dahulu. Rafli selesai bermain bola pada pukul 05.30 sore. Tidak lupa Rafli 

mandi dan shalat magrib setelah sampai rumah, dan tidak lupa Rafli membaca Al-

Quran sampai waktu shalat isya tiba agar dia bisa langsung shalat isya. Pada pukul 

07.45 malam, Rafli dan semua keluarganya berkumpul untuk makan malam bersama. 

Setelah makan biasanya Rafli disuruh orangruanya untuk selajar sampai pukul 09.50 

malam dan langsung istirahat. 



LEMBAR AKTIVITAS SISWA

1. Dengan menggunakan penggaris, tentukanlah jam berapa Rafli beraktivitas!

2. Dengan menggunakan satuan pengukuran yang telah diberikan, hitunglah berapa
satuan dari masing-masing jam yang diberikan di atas!

3. Dengan menggunakan busur derajat, hitunglah berapa derajat dari masing-masing 
jam yang diberikan di atas! 

Rafli Bangun tidur Rafli Bangun tidur siang

Rafli bangun tidur = ....... satuan Pulang sekolah = ....... satuan Bangun tidur siang= ....... satuan

.................o .................o .................o

Rafli Pulang sekolah



4. Dengan menggunakan busur derajat, hitunglah berapa derajat sudut-sudut pada 
bangun berikut:

a.                                                             c. 

b.

5. Buatlah sudut dengan ketentuan berikut:
a. Sudut ABC = 60o

B                                                                       C

b. Sudut BCD = 90o

                                                                              D

   

                                             C
    



c. Sudut PQR = 105o

                                                                                                                R

                                                       Q

d. Sudut XYZ = 175o

                                                           Y                                                        Z

Selamat bekerja

Nama kelompok:

1. ................................................

2. ................................................

3. .................................................

4. ................................................


