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Teman-teman…, kita belajar tentang jam 

yuk.. 

Dalam 1 hari itu terdiri dari 24 jam. 

 

 

 

 

 

Sebuah jam hanya menunjukkan 12 jam atau 

s e t e n g a h  h a r i . 
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Lihatlah gambar jam dibawah ini 

 

Tanda merah membagi jam   

menjadi 12 bagian.  

Setiap bagian satu jam.  

 

Ayo kita  menghitung tanda 

merah dan lihat berapa   banyak yang kita 

dapatkan.  

Nah, kita menemukan 12 (dua belas) kan?.  
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Banyak jam yang menampilkan angka pada  ke-12 

bagian tadi agar kita lebih mudah   untuk mem-

baca jam. 

 

Perhatikan bahwa nomor 12 

adalah di bagian atas dan 

nomor-nomor 1-11 pergi sekitar 

sesuai arah yang ditunjukkan 

oleh tanda panah.  

(catatan: arah ini disebut searah jarum jam.)   
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 Wajah jam memiliki dua tangan yang mengarah 

ke waktu.  

 Tangan kecil (atau yang pendek), menunjukkan 

jam sedangkan tangan yang lebih panjang 

menunjukkan menit.  

(Pada gambar  di samping ini,    

tangan kecil itu menunjuk ke 1, 

mengatakan bahwa waktu adalah 

1.  

(catatan: pukul adalah cara singkat untuk        

mengatakan jam).  
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Dibawah ini ada tangan kecil yang menunjuk-

kan jam lain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapatkah teman-teman menyebutkan jam 

berapa dari ketiga gambar diatas? 
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Ayo berlatih …………… 

Ayo kita coba lagi ya.. 

Coba teman-teman tarik garis 

putus-putus yang menunjukkan  

pukul 9 
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Coba teman-teman tarik garis 

putus-putus yang menunjukkan 

pukul 12 

Alhamdulillaah, bisa kan? 



 

 

Coba teman-teman tarik garis 

putus-putus yang menunjukkan 

pukul 5 

 

Coba teman-teman tarik garis 

putus-putus yang menunjukkan  

pukul 3. 

Alhamdulillaah, mudah bukan? 
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Pukul Berapakah ini? Pukul Berapakah ini? 

Pukul Berapakah ini? Pukul Berapakah ini? 
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