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Pengukuran Sudut 

Pengertian dan Macam-macam Sudut 
1 

70 menit 

 

I.TUJUAN 

1. Melalui penjelasan guru siswa mampu memahami pengertian dari sudut. 

2. Melalui penjelasan guru siswa mampu menyebutkan macam-macam sudut. 
 

II. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan 

salam, menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin 

oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta 

membaca do’a adalah siswa siswa yang hari ini 

datang paling awal. (Religius dan Integritas) 

3. Mengulas sedikit materi yang telah 

dipelajari pada semester 1 

4. Guru memotivasi siswa untuk 

mengumpulkan tugas tepat waktu. (Mandiri) 

5. Guru Menyampaikan tujuan 

pembelajaran hari ini 

- Siswa memahami pengertian sudut dan 

manfaatnya di kehidupan sehari-hari 

-siswa memahami macam-macam sudut dan 

membedakannya 

5” 

Kegiatan Inti Mengamati 

1. Guru memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari di semester 2. 

2. Guru menanyakan kepada siswa apa yang 

mereka ketahui tentang sudut 
3. Guru memperlihatkan kepada siswa 

gambar 5 jenis hewan dengan mulut 

terbuka untuk menunjukkan contoh 

sudut kepada siswa. 

 



4. Guru menjelaskan pengertian tentang 

sudut, satuan  dan manfaat mempelajari 

sudut. 
5. Guru menjelaskan jenis-jenis sudut 

dengan menggunakan stik karton dan 

menjelaskan perbedaannya (siku-siku, 

tumpul, lancip, dan siku-siku). 

6. Guru menjelaskan manfaat mempelajari 

sudut dalam kehidupan sehari-hari 
-Bagi orang muslim sebagai penentu 

arah kiblat 

-dipergunakan oleh arsitek dalam 

membuat gambar rumah agar 

merancang kemiringan dan kelurusan 

yang tepat  sehingga rumah dapat 

berdiri tegak dan atap memiliki 

kemiringan yang tepat. 

-Dalam bidang transportasi laut darat 

dan udara.  

 

MENANYA 

7. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya dan memberikan 

pendapatnya tentang materi yang telah 

disampaikan oleh guru. (Critical 

Thinking and Problem Solving) 

8. Siswa menanyakan penjelasan guru yang 

belum di pahami 

9. Guru menjelaskan pertanyaan siswa 

C.    

Menalar 

1. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok dan memberi tugas kepada siswa  

untuk mencari sudut di sekitar mereka dan 

menyebutkan jenisnya. 
2. Siswa mencoba menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan pengertian sudut. 

3. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menunjukkan hasil pekerjaannya. 

4. Guru membimbing dan memberikan 

konfirmasi apabila terdapat kesalahan 

pada siswa 

5. Guru menyatakan bahwa siswa telah 

paham tentang kegiatan yang akan 

dilakukan 

 



D.   Mengkomunikasikan 

1. Masing-masing siswa mempresentasikan 

secara lisan kepada teman-temanya tentang 

jenis-jenis sudut yang mereka dapatkan di 

sekitar mereka (Comunicatian) 

2. Siswa menyampaikan manfaat belajar 

materi ini secara lisan di depan teman dan 

guru. 

 

 

III. PENILAIAN 
Penilaian untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tentang pengertian, bagian-bagian 

sudut dan cara menamakan sudut dilakukan secara tertulis dengan pemberian LKPD. 

(terlampir) 
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Balikpapan,  07 Januari 2021 
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Muliyani Rosanthi, S.Hut 
NIK.2003 07 0066 
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                LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)  

 

 

Mata Pelajaran : Matematika    Nama :_______________ 

Kelas/Semester : IV/1     Kelas :_______________ 

KD   : 3.12 Pengukuran Sudut 

 

 

SUDUT 

Carilah benda-benda yang membentuk sudut di sekitar kalian kemudian tuliskan ke dalam table berikut 

(minimal 5 benda) 

NO JENIS BENDA (GAMBAR) JENIS SUDUT 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim 



 

 

 

Alhamdulillah 

Media Pembelajaran 

https://drive.google.com/file/d/1ikH6F9RdC2Qr7pPpEcIhM1N087gy5enl/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ikH6F9RdC2Qr7pPpEcIhM1N087gy5enl/view?usp=sharing

