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MODUL AJAR MATEMATIKA 

INFORMASI UMUM PERANGKAT AJAR  

1. Nama Penulis   : AZAIKA HAFIIDYANINGTYAS 

Instansi                      : SD NEGERI 9 SUMBERPUCUNG 

                                         KEC. SUMBERPUCUNG KAB. MALANG 

Tahun                     : 2022 

2. Jenjang Sekolah        : SEKOLAH DASAR 

3. Kelas                         : 1 (SATU) 

4. Alokasi Waktu          : 2 X 35 menit (1 x pertemuan) 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

➢ Fase A 

Elemen :  Geometri 

Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal dan mendeskripsikan ciri-ciri 

berbagai bentuk bangun datar (segiempat, segitiga, segibanyak, dan lingkaran), 

dan bangun ruang (balok dan kubus). Peserta didik dapat menyusun 

pengubinan dari berbagai bentuk bangun datar. Peserta didik dapat menentukan 

posisi benda terhadap benda lain (kanan, kiri, depan, belakang) 

➢ Tujuan Pembelajaran:  

✓ Peserta didik dapat mengenal dan mengklasifikasi berbagai bentuk bangun 

datar (segitiga, segiempat, dan lingkaran) 

➢ Indikator Pencapaian Tujuan Pembelajaran: 

✓ Peserta didik dapat membuat hasil karya menggunakan bentuk bangun datar 

(segitiga, segiempat dan lingkaran) menggunakan kertas origami setelah 

melihat tayangan video “Kreasi Bangun Datar”. 

✓ Peserta didik mampu menyebutkan berbagai bentuk bangun datar (segitiga, 

segiempat dan lingkaran) dengan benar 

✓ Peserta didik mampu menggambar bangun datar pada kertas origami 

✓ Peserta didik mampu mengelompokkan bangun datar berdasarkan bentuknya 

dengan benar 

✓ Peserta didik mempresentasikan hasil karya bangun datar dengan percaya diri 

secara bergantian di depan kelas 

➢ Konsep Utama: Bangun Datar (Segitiga, Segiempat dan Lingkaran) 



KOMPETENSI AWAL  

1. Peserta didik mampu menunjukkan garis lurus dan garis lengkung 

2. Peserta didik mampu membuat garis lurus dan garis lengkung 

PROFIL PELAJAR PANCASILA 

- Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia.  

- Mandiri 

- Bernalar Kritis 

- Kreatif 

SARANA DAN PRASARANA 

- LCD Proyektor, 

- Laptop, 

- Powerpoint 

- Alat dan bahan untuk membuat hasil karya (kertas buffalo putih, kertas origami, 

lem, gunting, penggaris, pensil) 

- Video Pembelajaran 

Lagu Garuda Pancasila https://www.youtube.com/watch?v=BDy2ChJusqU 

Video Kreasi Bangun Datar  

https://www.youtube.com/watch?v=NPCQ_CAQLTU 

Video Ice Breaking https://www.youtube.com/watch?v=TwgrziuP0ic 

TARGET PESERTA DIDIK 

Reguler 

Jumlah 12 siswa 

MODEL PEMBELAJARAN:  

Project Based Learning (PJBL) 

METODE PEMBELAJARAN:  

- Cooperatif Learning 

- TPACK 

MODA PEMBELAJARAN :  

LURING 

KOMPONEN INTI 

PEMAHAMAN BERMAKNA 

✓ Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengenal bangun datar yang ada di 

sekitarnya 

https://www.youtube.com/watch?v=BDy2ChJusqU


✓ Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelompokkan bangun datar 

(segitiga, segiempat dan lingkaran)  

✓ Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuat hasil karya bangun datar  

kemudian mempresentasikan hasilnya lalu memajangnya di papan mading 

PERTANYAAN PEMANTIK 

- Suatu hari Bu Ika jalan-jalan ke Kepanjen, kemudian di perempatan jalan berhenti 

karena rambu-rambu lalu lintas menandakan tanda merah. Pernahkah anak-anak 

melihat rambu-rambu lalu lintas? Berbentuk apa sajakah rambu-rambu lalu lintas?   

URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

Kegiatan Awal (10 menit) 

✓ Guru memberi salam, menyapa peserta didik (menanyakan kabar, mengecek kehadiran 

peserta didik, dan kesiapan peserta didik), serta memotivasi peserta didik. 

✓ Salah satu peserta didik diminta untuk memimpin berdoa (Beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME, dan berakhlak mulia) 

✓ Peserta didik membaca teks Pancasila secara bersama-sama 

✓ Peserta didik menyanyikan Lagu Garuda Pancasila (Kebhinekaan) 

https://www.youtube.com/watch?v=JTZhCGbsCSI 

✓ Guru melakukan apersepsi dan pemantik kesiapan belajar siswa dengan menanyakan:  

Suatu hari Bu Ika jalan-jalan ke Kepanjen, kemudian di perempatan jalan berhenti 

karena rambu-rambu lalu lintas menandakan tanda merah. Pernahkah anak-anak 

melihat rambu-rambu lalu lintas? Berbentuk apa sajakah rambu-rambu lalu lintas? 

✓ Guru memberikan motivasi, memberi gambaran manfaat mempelajari materi tersebut. 

(menyampaikan tujuan pembelajaran) dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan 

dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses 

pembelajaran  

✓ Peserta didik melakukan tepuk semangat. 

Kegiatan inti  (50 menit) 

Tahapan Pembelajaran Berbasis Proyek (Sintaks Project Based Learning) 

1. Menentukan pertanyaan atau masalah utama 

✓ Peserta didik diberikan pertanyaan pancingan oleh guru untuk menentukan 

permasalahan dan membuat pertanyaan: 

- Anak-anak coba amatilah di dalam kelas, adakah benda-benda yang 

berbentuk segitiga, segiempat dan lingkaran? 



- Dapatkah kalian menyebutkan benda-benda apa saja yang berbentuk 

segitiga? 

- Benda-benda apa saja di sekitarmu yang berbentuk segiempat? 

- Benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran? 

✓ Peserta didik bertanya jawab dengan guru, kemudian guru memberikan 

penguatan 

✓ Peserta didik mengamati video pembelajaran yang disajikan oleh guru 

tentang “Karya Bangun Datar” 

✓ Peserta didik menemukan informasi terkait video yang ditayangkan.  

 

2. Merencanakan proyek 

a. Peserta didik membentuk 3 kelompok dengan dipandu oleh guru, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 orang (Collaboration) (C6) 

b. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik 

c. Peserta didik menyimak petunjuk atau rambu-rambu dalam membuat karya 

bangun datar menggunakan kertas origami  

d. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan 

masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang 

dibutuhkan (C6) (C4) (collaboration, creativity, critical thinking) 

 

3. Menyusun Jadwal 

a. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan 

memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama  (C6) (critical 

thinking, creativity, collaboration) 

b. Guru mengumumkan pada peserta didik bahwa proyek yang disusun harus 

selesai pada waktu yang telah ditentukan, setelah itu masing-masing 

kelompok melakukan presentasi di depan kelas (Communication) 

c. Peserta didik dibimbing guru dalam membuat kesepakatan tentang jadwal 

pembuatan proyek (tahapan-tahapan dan pengumpulan). 

d. Guru menekankan bahwa produk yang dibuat harus sesuai dengan yang 

telah disepakati kemudian memajangnya di papan Hasil Karya. 

 

 

 



4. Memonitor kemajuan penyelesaian proyek 

a. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, 

memantau realisasi perkembangan dan membimbing peserta didik jika 

mengalami kesulitan. 

b. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mendiskusikan 

masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan dibimbing guru. 

c. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan proyek (membuat karya bangun 

datar menggunakan kertas origami sesuai dengan kreativitas masing-masing 

peserta didik) berdasarkan langkah-langkah yang telah mereka susun ( C6 ) 

(critical thinking, creativity, collaboration, problem solving) 

 

5. Mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek 

a. Peserta didik  mempresentasikan ( membacakan dan menampilkan hasil karya 

bangun datar menggunakan kertas origami yang telah mereka buat (creativity 

and innovation) (C6)  

b. Dari presentasi yang telah dipaparkan, kelompok peserta didik lainnya 

memberikan tanggapan atau masukan (critical thinking and problem solving) 

c. Peserta didik memajangkan hasil karya membuat proyek dari bangun datar 

kemudian memajangnya di papan HasKar secara mandiri 

d. Guru memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. 

e. Guru mengajak peserta didik untuk ice breaking 

 

6. Mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek 

a. Peserta didik memaparkan laporan hasil karya, peserta didik yang lain 

memberikan tanggapan, dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek, setelah 

semua peserta didik melakukan presentasi (Communication) (C5) 

b. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, selanjutnya 

guru dan peserta didik merefleksi/ kesimpulan. 

c. Guru memberikan reward kepada masing-masing peserta didik 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Peserta didik menyelesaikan soal evaluasi 

2. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi  

3. Guru memberi tindak lanjut kepada siswa untuk kegiatan remedial dan  

pengayaan. 



4. Guru memberikan penguatan dengan pertanyaan: 

- Sudahkan anak-anak memahami materi bangun datar (segitiga, segiempat dan 

lingkaran)? 

5. Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil belajar 

6. Guru mengajak peserta didik untuk bersyukur atas kesempatan belajar dan ilmu 

yang telah diperoleh dengan berdoa bersama, selanjutnya sebagai penutup guru 

memberi salam kepada peserta didik 

REFLEKSI PENDIDIK 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

✓ Bahan ajar 

✓ LKPD 

✓ Instrumen Penialaian 

✓ Media Pembelajaran 



PENGAYAAN DAN REMEDIAL 

✓ Kegiatan remedial: 

Kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru melakukan 

pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas 

individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan 

✓ Kegiatan pengayaan: 

Kepada peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, 

guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya 

serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. 

BAHAN BACAAN PENDIDIK 

Bangun Datar Sederhana 

Pengertian bangun datar 

✓ Bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai Panjang dan lebar, tetapi 

tidak mempunyai tinggi dan tebal. Jadi bangun datar hanya dapat kita lihat dari 2 sisi 

yaitu depan dan belakang dan apabila dilihat dari samping hanya berupa garis. 

✓ Macam – macam bangun datar: 

1. Segitiga 

 

Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai tiga sisi dan tiga titik sudut. 

2. Segiempat 

 

Segiempat adalah bangun datar yang mempunyai empat sisi dan empat titik sudut 

3. Lingkaran 



 

Lingkaran adalah bangun datar yang hanya memiliki satu sisi dan tidak mempunyai 

sudut 

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK  

Anak-anak, coba perhatikan di sekelilingmu!  

Ada meja, buku, televisi, jam dinding, piring, penggaris segitiga, uang koin, gantungan 

baju dan lain-lain. Benda – benda tersebut bentuknya bermacam – macam. Coba sebutkan 

benda – benda tersebut berbentuk apa saja! Benda – benda tersebut mempunyai bentuk 

bangun datar 

DAFTAR PUSTAKA 

Nurjaleka, Lisda. 2021. Buku Panduan Guru Matematika untuk SD Kelas 1. Jakarta: Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan Badan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian 
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Nurjaleka, Lisda. 2021. Buku Panduan Siswa Matematika untuk SD Kelas 1. Jakarta: Pusat 
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Kepala SD Negeri 9 Sumberpucung    Guru Kelas 
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