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InformasiPembelajaran 

KD 

 

 

IPK 

 

Tujuan 

3.10 Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran 

data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi 

4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, 

modus dan sebaran data untuk membuat kesimpulan,dan membuat prediksi 
3.10.1 Menjelaskan contoh penyajian data dari berbagai sumber media koran, majalah atau televisi 

3.10.2 Memaham icara menentukan rata-rata, median, modus, dan sebaran data Siswa menunjukkan 

prilaku santun, kepedulian, tanggungjawab, dan percaya diri dalam melakukan  proses 

pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data hingga pada penarikan kesimpulan berkaitan dengan 

pandemic covid-19 sebagai wujud syukur atas anugrahTuhan yang masih melindungi dirinya serta keluarganya 

dari bahaya covid-19 dan menjadi motivator serta inspirator bagi sahabat, serta masyarakat sekitar untuk tetap 

memerhatikan protocol pencegahan covid-19 dan mematuhi segala anjuran pemerintah 
 

Strategi / 
AktifitasPembelajaran 

Metode Luring Langkah Pembelajaran 
Pembiasaan 30 menit 

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PPK, Literasi  

Pendahuluan 10  

Menginformasikan akan bahaya Covid-19 ,maka siswa diharapkan untuk selalu memperhatikan 

protocol kesehatan. 

Penentuan proyek 45 menit 

      Menginformasikan kepada siswa proyek terkait materi statistika yakni mendata ukuran sepatu      

teman temannya dalam satu kelas  
1. Perancanganlangkah-langkahpenyelesaian 

Guru membagikan bahan ajar kepada siswa sebagai referensi secara Luring 

2. Pengumpulan informasi dan data 

• Siswa mengumpulkan data ukuran sepatu teman sekelas 

• Selama pengumpulan data siswa diharapkan mendata dengan teliti 
3. Penyelesaian proyek 

Dengan bersumber pada modul serta referensi lainnya dan proses diskusi siswa mulai 

mengolah data, menyajikan data dan membuat kesimpulan 
4. Presentasi dan publikasi 

Sesuai jadwal yang telah di tentukan dan dengan panduan guru setiap siswa mengirim 

hasil kerjanya untukselanjutnya dipelajari oleh teman-teman lain dan saling berbagi 

ide/gagasan untuk mendapatkan hasil yang baik 
5. Evaluasi 5 menit 

Guru menutup diskusi dengan memberikan solusi dan proses yang tepat dari hasil kerja siswa 

6. Uji kompetensi, Siswa menyelesaikan tes formatif 3 mengenai penyajian data dan di kumpulkan 

via japri WA atau mesegger 

Media 

Google 

site, 
WhatsApp, mesegger 

Model pembelajaran 

project 

based 
learning 

 

Alatdanbahan 

TV, 

HP/leptop, 

alattulis 

 
Asesmen/penilaian 

Jenispenilaian Bentukpenilaian Keterangan penilaian 

sikap Observasi tertutup Tanggungjawab, santun, percaya diri, 
kepedulian 

pengetahuan Penugasan, Tanya Jawab  Tugas pada bahan ajar, tes kompetensi 
online 

keterampilan praktek Proses dan hasil pengumpulan data 
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Mengetahui, 

Kepala SMPN 1 Mejayan guru bidang studi 
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