
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN / MODUL AJAR 

Oleh : Kurnia Indah Cahyani, S.Pd. 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Fase / Kelas  : A / 1 

Capaian Pembelajaran  : Pada akhir kelas 1, peserta didik dapat mengidentifikasi, 

menduplikasi, dan mengembangkan pola gambar atau obyek 

sederhana dan pola bilangan sampai 100 (maksimum tiga angka, 

misalnya : 1,2,3, 1,2,3, ….) 

Tujuan Pembelajaran  : 1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan pola gambar 

atau obyek sederhana dengan tepat. 

2. Melalui penugasan, siswa dapat membuat pola bilangan yang 

berkaitan dengan kumpulan benda atau obyek sederhana dengan 

benar. 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Siswa bersama guru memulai kegiatan dengan aktivitas rutin kelas, sesuai kesepakatan 

kelas yaitu menyapa, berdo’a dan mengecek kehadiran. 

2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang urutan bilangan cacah yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

3. Siswa diminta untuk mengulang materi bilangan cacah dengan menujukkan gambar : 

 

“Urutan yang benar bilangan tersebut dari yang terkeci adalah ….” 

Selanjutnya, guru memberikan umpan balik verbal seperti : “Pintar, hebat bagus, luar 

biasa, good job!” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

 

B. KEGIATAN INTI 

1. Siswa diminta berkelompok sesuai nomor absen, masing-masing kelompok berisi 5 

orang siswa. 
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2. Siswa dibagikan Lembar Kerja Kelompok yang berisi alat dan bahan serta Langkah-

langkah kegiatan. 
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5. Setiap kelompok bergantian maju mempresentasikan hasil diskusi. 



6. Siswa dan guru Bersama-sama membahas hasil diskusi. 

7. Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja kelompok dengan mengajukan 

pertanyaan seperti : 

“Pernahkah kalian menemukan pola gambar di sekitar kalian?” 

8. Siswa dalam kelompok dibagikan Lembar Kegiatan Siswa seperti LKK sebelumnya 

yang berisikan 9 kotak. 

9. Secara acak, guru membagikan soal pola gambar dan kelompok menjawab hasilnya. 

10. Siswa Bersama guru membahas dan mendiskusikan hasil kerja kelompok. 

11. Satu kelompok yang cepat dan tepat menjawab dapat memilih kotak pertanyaan 

berikutnya. 

12. Siswa diberi reward bagi kelompok yang menjawab dengan cepat dan tepat. 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini, bahwa Ketika menebak pola 

gambar / obyek maka harus diidentifikasi pola awalnya. 

2. Guru menyampaikan materi belajar esok hari. 

3. Siswa dan guru menutup kegiatan dengan berdo’a dan salam. 

 

Sumber / Media Pelatihan : 

1. ESPS (Erlangga Straight Point Series) Matematika SD/MI Kelas 1. 

2. Matematika untuk Sekolah Dasar Kemendikbud RI Tahun 2021. 

3. Media pola gambar / obyek. 


