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SILABUS
Matematika VIII-2 Kurikulum 2013

Bab 1 Lingkaran

Alokasi Waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)

pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Siswa mampu:
3.7 Menjelaskan sudut pusat,

sudut keli ling, panjang
busur, dan luas jur ing
lingkaran, serta
hubungannya;

4.7 Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
sudut pusat, sudut keliling,
panjang busur, dan luas
juring lingkaran, serta
hubungannya.

Lingkaran, meliputi:
1. Lingkaran;
2. Unsur-unsur lingkaran;
3. Hubungan sudut pusat dengan sudut

keliling;
4. Panjang busur;
5. Luas juring;
6. Luas tembereng.

1. Mencermati peragaan atau pemodelan
yang berkaitan dengan lingkaran serta
unsur-unsur lingkaran;

2. Mencermati masalah atau bentuk benda-
benda di sekitar yang berkaitan dengan
lingkaran;

3. Melakukan percobaan untuk
menemukan rumus keliling lingkaran,
panjang busur, dan luas juring lingkaran;

4. Mencermati cara melukis sudut pusat,
sudut keliling, panjang busur, dan luas
juring lingkaran menggunakan jangka dan
penggaris;

5. Menyajikan hasil pembelajaran tentang
lingkaran;

6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan lingkaran.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Bab 1 Lingkaran

Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas /Semester : VIII/ 2
Tahun Pelajaran : …./ …..
Alokasi Waktu : 10 JP (5 Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan lingkaran secara mandiri.
2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan unsur-unsur lingkaran dengan tepat.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan sudut pusat dengan sudut keliling dengan

percaya diri.
4. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan panjang busur dengan cermat.
5. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi luas juring dengan tepat.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pengertian Lingkaran dan Bagian-Bagiannya

Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap satu titik pusat lingkaran.
Bagian-bagian dalam lingkaran, antara lain: titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, busur lingkaran, tembereng, tali busur,
juring, dan apotema lingkaran.

2. Hubungan Antarunsur Lingkaran

 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling,
panjang busur, dan luas juring lingkaran,
serta hubungannya.

4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan sudut pusat, sudut keliling,
panjang busur, dan luas juring lingkaran,
serta hubungannya.

3.7.1 Siswa diharapkan dapat mencermati peragaan atau
permodelan yang berkaitan dengan lingkaran.

3.7.2 Siswa diharapkan dapat mencermati peragaan atau
permodelan yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran.

3.7.3 Siswa diharapkan dapat melakukan percobaan untuk
menemukan rumus keliling lingkaran, panjang busur, dan luas
juring lingkaran.

3.7.4 Siswa diharapkan dapat mencermati cara melukis sudut pusat,
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran
menggunakan jangka dan penggaris.

4.7.1 Siswa diharapkan dapat menyajikan hasil pembelajarn tentang
lingkaran.

4.7.2 Siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur,
dan luas juring lingkaran, serta hubungannya.
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3. Sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran
a. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling

Perhatikan gambar berikut.

OA dan OB berpotongan di O membentuk sudut pusat, yaitu ÐAOB. Adapun tali busur AC dan CB berpotongan di titik
C membentuk sudut keliling  ACB.

b. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama
Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis yang mempunyai titik pangkal bersekutu terletak pada
lingkaran.
Sudut pusat

AOB = 90o

menghadap AB

Sudut keliling
ACB = ....o?

menghadap AB

Pada gambar di samping AOB adalah sudut pusat yang menghadap AB  = ,

sedangkan ACB, ADB, dan AEB adalah sudut keliling yang menghadap AB .

           

     

   

1 1 1 1
ACB AOB AEB AOB

2 2 2 2
1 1ADB AOB
2 2

Jadi, besar ACB ADB AEB.

Segi empat tali busur adalah segiempat yang keempat titik sudutnya berhimpit dengan suatu lingkaran.

c. Hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring
Rumus keliling lingkaran dengan jari-jari adalah K = 2r, sedangan dengan diameter adalah K = d.

Rumus luas lingkaran dengan jari-jari adalah L = r2, sedangkan dengan diameter adalah  21
d

4 .

d. Luas juring dan luas tembereng


 

 


 
   2

Besar AOB Luas juring AOB panjang busur AB
Besar 360 Luas lingkaran keliling lingkaran
Besar AOB Luas juring AOB panjang busur AB
Besar 360 r 2 r

Berdasarkan gambar di samping:
Luas juring AOB  = Luas  AOB + Luas tembereng AB
Luas tembereng AB  = Luas juring AOB – Luas AOB
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e. Besar Sudut Keliling yang menghadap diameter lingkaran
Besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90O atau biasa disebut (sudut siku-siku).

D. METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan: Scientific Learning
2. Model Pembelajaran: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
4. Alat peraga (jika diperlukan)

F. SUMBER BELAJAR
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pramanasari, Nurbaity Eka . 2018. Ayo Belajar Cerdas Matematika VIII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Pertemuan Ke-1 dan 2 (4 x 40 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada kelas VII).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa

diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan

yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

Waktu

15 menit

130 menit
Orientasi peserta
didik kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
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Waktu

10 menit

70 menit

Mengorganisasikan
peserta didik

dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

• Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),
materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai:
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
hayat. Misalnya:
o Cara menentukan luas juring dan tembereng dalam lingkaran?
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Waktu

10 menit

70 menit

Membimbing penyeli-
dikan indiv idu dan
kelompok

Men g emb an g ka n
dan menyajikan hasil
karya

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.

• Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru
siswa melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan
siswa.

• Mendiskusikan
o siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai

materi yang telah disampaikan.
• Saling tukar informasi tentang:

a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga diperoleh
sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi
kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat
pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.
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Waktu

10 menit

70 menit

Menganalisa dan
m e n g e v a l u a s i
proses pemecahan
masalah

• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan secara
tertulis tentang
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa
pertanyaan kepada siswa.

• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada
lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Mengasosiasikan
Siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan

sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
membuktikan:
a. Lingkaran;
b. Unsur-unsur lingkaran;
c. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling;
d. Panjang busur;
e. Luas juring dan luas tembereng.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap:
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin
tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan

pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan

proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit
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H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis

a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai

2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara
a) Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
b) Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
c) Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.

2) Portofolio/unjuk kerja
Laporan tertulis individu/kelompok.

3) Produk
2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

1) Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang
sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial
karena belum mencapai Kompetensi Dasar.

2) Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru
akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
• Memberikan beberapa contoh operasi bilangan bulat.

b. Pengayaan
1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat

diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya

• Perbedaan dari beberapa unsur yang ada dalam lingkaran.

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII / 2
Tahun Pelajaran : . .... / ....
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Toleran

Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan

konsisten.

Indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif

secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP

Mata pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VIII / 2
Materi pokok : Lingkaran

No. Nama OBSERVASI Jumlah Nilai
skor

Religius Jujur Gemar Disiplin Kerja Cinta
membaca keras tanah air

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : VIII

Rubrik Penilaian

No. Kriteria Kelompok

4 3 2 1

1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2 Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3 Kreativitas

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5 Kerapian hasil

6 Nilai estetika

Keterangan:
4 = sangat baik;
3 = baik;
2 = cukup baik;
1 = kurang baik

Jumlah skor
Nilai peroleh=

20

LAMPIRAN SOAL

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

1. Pada gambar berikut,
apotema ditunjukkan oleh
garis ....
a. OE
b. AC
c. OA
d. BO

2. Pada gambar berikut tali
busur ditunjukkan oleh ....
a. AO
b. OE
c. OC
d. DC

3. Keliling bangun pada gambar
berikut adalah ….
a. 164 cm
b. 184 cm
c. 394 cm
d. 254 cm

4. Pada gambar di samping,
besar AOB = 30o, COD =
78o, dan panjang busur AB =
15 cm. Panjang busur CD
adalah ….
a. 39 cm
b. 49 cm
c. 37 cm
d. 47 cm

5. Jari-jari sebuah lingkaran memiliki panjang 35 cm.
Keliling lingkaran tersebut adalah ....
a. 110 cm c. 330 cm
b. 220 cm d. 440 cm

6. Seutas kawat yang panjangnya 88 cm akan dibuat
sebuah lingkaran. Jari-jari lingkaran kawat tersebut
adalah ....
a. 7 cm c. 21 cm
b. 14 cm d. 28 cm

7. Sebuah roda yang berputar sebanyak 25 kali dapat

menempuh jarak 22 m. Jika  = 
22
7 , maka luas

permukaan roda itu adalah ….
a. 576 cm2 c. 736 cm2

b. 616 cm2 d. 806 cm2
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8. Keliling sebuah lingkaran 43,96 cm. Jika p = 3,14,
maka panjang jari-jarinya adalah ….
a. 4,5 cm c. 10 cm
b. 7 cm d. 12 cm

9. Luas lingkaran yang kelilingnya 31,4 cm adalah ….
a. 78,5 cm2 c. 80,5 cm2

b. 76,5 cm2 d. 82,5 cm2

10. Jika AB = 14 cm, maka luas
daerah arsiran pada gambar
berikut adalah ....
a. 56 cm2

b. 88 cm2

c. 112 cm2

d. 176 cm2

11. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diam-
eter 35 m. Sekeliling taman itu setiap 2 m ditanami
pohon. Banyaknya pohon agar sekeliling taman
ditanami pohon adalah ….
a. 55 buah c. 45 buah
b. 65 buah d. 35 buah

12. Besar MON = 90o. Panjang
jari-jari OM = ON = 14 cm.
Luas daerah yang diars ir
(tembereng) adalah ….
a. 56 cm2

b. 59 cm2

c. 62 cm2

d. 71 cm2

13. Pada gambar berikut, besar
AOB = 66o dan panjang OA
= 21 cm. Panjang busur AB
adalah ….
a. 13,2 cm2

b. 52,2 cm2

c. 24,2 cm2

d. 64,2 cm2

14. Jika jari-jari lingkaran tersebut
sama dengan 10 cm dan
panjang AB sama dengan 16
cm maka luas tembereng
yang diarsir adalah ....
a. 45 cm2

b. 314 cm2

c. 266 cm2

d. 428 cm2

15. Suatu taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas
1.386 m2. Di sekeliling taman itu setiap 4 meter
ditanami pohon cemara. Banyak pohon cemara yang
dapat ditanam adalah ....
a. 22 buah c. 44 buah
b. 33 buah d. 55 buah

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar.

1. Seutas kawat yang panjangnya 88 cm akan dibuat sebuah lingkaran. Jari-jari lingkaran kawat tersebut adalah
.............................................................

2. Luas sebuah lingkaran yang memiliki panjang diameter 20 cm adalah ..........
3. Jika kelil ing lingkaran sebesar 176 cm, maka luas setengah lingkaran tersebut adalah

.................................................................................................
4. Dalam suatu perlombaan, seorang pembalap sepeda menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 500 m.

Jika pembalap tersebut menempuh jarak 15.700 m maka jumlah putaran yang ditempuh pembalap tersebut
adalah……………………………………………..

5. Sebuah roda berputar sebanyak 50 kali. Jika roda tersebut memiliki diameter 10 cm maka jarak yang ditempuh roda
tersebut adalah .............................

6. Keliling lingkaran jika diketahui diameternya 2,4 cm adalah ........................
7. Luas sebuah lingkaran yang memiliki panjang diameter 10 cm adalah ..........
8. Sebuah roda berputar sebanyak 100 kali. Jika roda tersebut memiliki diameter 20 cm maka jarak yang ditempuh roda

tersebut adalah .............................
9. Dalam suatu perlombaan, seorang pembalap sepeda menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 200 m.

Jika pembalap tersebut menempuh jarak 16.328 m maka jumlah putaran yang ditempuh pembalap tersebut
adalah..........................................................................................

10. Seutas kawat yang panjangnya 88 cm akan dibuat sebuah lingkaran. Diameter lingkaran kawat tersebut adalah
.............................................................

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar.

1. Berdasarkan gambar di samping, hitunglah:
a. Keliling daerah yang diarsir.
b. Luas daerah yang diarsir.
Jawab: .......................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

2. Dua buah lingkaran berjari-jari 5 cm dan 15 cm. Hitunglah perbandingan:
a. Kedua kelilingnya.

Jawab: .......................................................................................................................................................................
b. Selisih kelilingnya.

Jawab: .......................................................................................................................................................................
c. Kedua luasnya.

Jawab: .......................................................................................................................................................................
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d. Selisih luasnya.
Jawab: .......................................................................................................................................................................

3. Pada gambar di samping, diketahui BCD = 7x dan BAD = 5x. Tentukan:
a. Nilai x.

Jawab: .................................................................................................................
...............................................................................................................................

b. Besar BCD dan BAD.
Jawab: .................................................................................................................
...............................................................................................................................

c. Jika ADC = 112o, hitunglah besar ABC.
Jawab: .................................................................................................................
...............................................................................................................................

4. Diketahui panjang sisi sebuah segitiga adalah 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Hitunglah:

a. Luas lingkaran dalam segitiga.

Jawab: ..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

b. Keliling lingkaran luar segitiga.

Jawab: ..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

5. Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 m. Di dalam
taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 m. Jika di luar kolam akan ditanami rumput dengan
biaya Rp6.000,00/m2, hitunglah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut.

Jawab: ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

6. Jika perbandingan keliling dua lingkaran adalah a : b. Tentukan perbandingan luas kedua lingkaran tersebut.
Jawab: ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

7. Berapa luas kepingan logam jika diketahui panjang sisi persegi di luar kepingan
logam tersebut 28 cm dan semua garis lengkung adalah seperempat lingkaran?
Jawab: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

8. Alas  sebuah ember  berada  setengah meter di atas bibir  sumur. Ketika diturunkan
dan katrol berputar 6 kali, alas ember mengenai permukaan air sumur. Jika
diameter katrol 28 cm, berapakah kedalaman permukaan air dari bibir sumur? (Lihat
gambar.)
Jawab: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

9. Buktikanlah bahwa pada segi empat tali busur pada gambar di samping berlaku
ABC + ADC = 180o dan BAD + BCD = 180o.
Jawab: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

10. Berdasarkan gambar di samping buktikanlah bahwa besar sudut antara dua tali
busur yang berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah dari jumlah
sudut-sudut pusat yang menghadap busur yang diapit oleh kaki-kaki sudut itu.
Jawab: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi Kasus

Mata pelajaran : Matematika
Materi : Lingkaran
Alokasi waktu : 2 x 40 menit
Nama siswa : …….
Kelas : ……

No Aspek yang dinilai Penilaian

1 2 3

1 Komunikasi

2 Sistematika penyampaian

3 Wawasan

4 Keberanian

5 Antusias

6 Penampilan

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.

Catatan Kepala Sekolah

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 LINGKARAN

A. UNSUR-UNSUR LINGKARAN
Menanya
Kreativitas siswa

Ayo Kerjakan
1. a. benar

b. benar
c. benar
d. salah

2. r : d = 1 : 2
3. aktivitas siswa
4. a.  20 cm

b. OR2 = OQ2 – PR2 = 102 – 82 = 100 – 64 = 36
OR = 6 cm

5. tak hingga

Mencoba
Kreativitas siswa

Menalar
Kreativitas siswa

B. SUDUT PUSAT DAN KELILING
Menanya
Kreativitas siswa

Ayo Kerjakan

1.
2 2 21 1 22L r 14 308 cm

2 2 7
     

2. a. K .d
22220 d
7

d 70 cm

 

 



b.
1r 70 35 cm
2

  

3.
2

CD
30L 150 37,5 cm

120
  

4.
118AC 17 32,35
62

  

5. 2 2 2
yang diarsir

2
POQ

1 1L r 3,14 10 157 cm
2 2

8 2L 157 114 114,18 cm
11 11

     

   

Tugas Proyek
Kebijaksanaan guru

Tugas Terapan
Kreativitas siswa

EVALUASI
A. PILIHAN GANDA

1. c
DC merupakan tali busur

2. c
OE merupakan apotema

3. c
Kpersegi panjang (I) = 2(p + l)

= 2(56 + 42) = 2 (98) = 196 cm
Klingkaran (II) = 2r

= 2.
22
7 .21 = 66.(3) = 198

Jadi, keliling gambar adalah:
K I + K II = 196 + 198 = 394 cm.

4. c

19.800Banyak putaran 100 kali
198

 

5. b

22K 2 r 2 35 220 cm
7

     

6. b

K 2 r
2288 2 r
7

r 14 cm

 

  



7. b

2 2 2

2200K
25

222 r 88
7

r 14
22 22L r 14 616 cm
7 7



  



    

8. b

K 2 r
43,96 2 3,14 r
r 7

 
  



9. a

2 2 2

K 2 r
31,4 2 3,14 r
r 5
L r 31,4 5 78,5 cm

 
  



    

10. c

2

2

L 14 2.42
196 84 112 cm

 

  
11. a

22K 35 110 m
7

110Banyak pohon 55 buah
2

  

 

12. a

2 2

2 2

2

90 1L . r .14
360 2
1 22 114 14
4 7 2
154 98 56 cm
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13. c

266 66 22AB .2 r 2 21 24,2 cm
360 360 7

 
      

 
14. a

     


  

2

2

106 1Luas tembereng 3,14 10 16 6
360 2
92,45 48 44,45 cm

15. b

2

2

2

L r K 2 r
22 221.386 r 2 21
7 7

r 441 132
r 21

132banyak pohon 33 ba tang
4

   

    

 


 

B. Isian

1. K 2 r
2288 2 r
7

r 14 cm

 

  



2.   2 2L 3,14 10 314 cm
3. K = 2r

K = 2 × 
22
7 × r

r = 17,5 cm

4.
   

 

K 2 3,14 500 3.140
15.700Jumlah putaran 5 kali
3.140

  
  

K 3,14 10 31,4 cm
Jarak yang ditempuh 31,4 50 1.570 cm

5. 2 2

2

1 22L 21 21
4 7

441 346,5 94,5 cm

   

  

6. K 3,14 2,4 7,536 cm  

7. 2 2L 3,14 10 314 cm  

8. K 3,14 10 31,4 cm
Jarak yang ditempuh 50 31,4 1.570 cm 15,7 m
  

   

9.
2

l int asanK 2 r 2 3,14 500 3.140 m
15.700Jumlah putaran 5 putaran
3.140

     

 

10. K 2 r
2288 2 r
7

r 14 cm

 

  



C. Uraian
1.

      

   

     

1 22 1 22a. K 42 42 21
2 7 2 7

1 2242 21
2 7

42 66 21 66 33 228 cm

     

     

  

   

2 2 2

2 2

1 1 1b. L r r r
2 2 2
1 22 1 2221 21
2 7 2 7

1 22 10,5
2 7

9.702 9.702 16,5 19.420,5

2.

 

   

1 2 1 2

1 2

2 1

2 2
1 2 1 2

2 2 2 2
1 2

2 2
1 2

2

a. K : K 2 r : 2 r
r : r 5 : 15 1: 3

b. K K 2 15 5 2 3,14 10
62,8 cm

c. L : L r : r
r : r 5 : 15 1: 9

d. L L 15 5 3,14 225 25

628 cm

  

  

      



  

  

      


3. a. BCD + DAB= 180o

           7x + 5x = 180o

                 12x = 180o

                                  x = 15
b. BCD = 7x = 7 . 15 = 105o

BAD = 5x = 5.15 = 75o

c. ADC + ABC = 180o

112o + ABC = 180o

ABC = 68o

4.

 

2

d

2 2

1Luas segitiga 17 15 127,5 cm
2

1 1s 8 15 17 40 20 cm
2 2

L 127,5a. r 6,375
s 20

L 3,14 6,375 127,6 cm
a.b.c 8 15 17b. r 4

4L 4 127,5
K 2 r 2 3,14 4 25,12 cm

   

     

  

  
   


     



5. 2

2

2

22Luas taman 28 88 m
7

22Luas kolam 14 44 m
7

Luas rumput 88 44 44 m
Biaya 44 6.000 264.000 rupiah

  

  

  
  



  





 

1 2

1 2

1 2

2 2
1 2 1 2

2 2 2 2
1 2

6. K : K a : b
2 r : 2 r a : b
r : r a : b

L : L nr : nr
r : r a : b

    

  

2 2

2

22 1 227. L 14 14
7 2 7

616 308 308 cm

    

  

228. Keliling katrol d 28 88 cm
7

Kedalaman sumur 6 88 cm 528 cm

9. Kebijaksanaan guru
10. Kebijaksanaan guru
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SILABUS
Matematika VIII-2 Kurikulum 2013

Bab 2 Garis Singgung Lingkaran

Alokasi Waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)

pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Siswa mampu:
3.8 Menjelaskan garis

singgung persekutuan luar
dan persekutuan dalam
dua lingkaran dan cara
melukisnya;

4.8 Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
garis s inggung perse-
kutuan luar dan perse-
kutuan dalam dua
lingkaran.

Garis Singgung Lingkaran, meliputi:
1. Mengenal s ifat-sifat garis singgung

lingkaran;
2. Melukis dan menentukan panjang garis

singgung lingkaran;
3. Kedudukan dua lingkaran;
4. Lingkaran luar dan dalam segitiga;
5. Garis singgung persekutuan dalam dua

lingkaran;
6. Garis singgung persekutuan luar dua

lingkaran.

1. Mencermati peragaan atau permodelan
yang berkaitan dengan sifat-sifat garis
singgung lingkaran;

2. Mencermati kedudukan dua buah
lingkaran;

3. Melukis dan menemukan panjang garis
singgung lingkaran dengan mistar atau
perhitungan;

4. Mengamati cara menghitung garis
singgung persekutuan luar dan dalam
dua lingkaran;

5. Menyajikan hasil pembelajaran tentang
garis singgung lingkaran;

6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan garis singgung lingkaran.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Bab 2 Garis Singgung Lingkaran

Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas /Semester : VIII/ 2
Tahun Pelajaran : …./ …..
Alokasi Waktu : 12 JP (6 Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan mengamati, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat garis singgung lingkaran secara

mandiri.
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mencermati kedudukan dua buah lingkaran dengan

tepat.
3. Melalui kegiatan mencoba melukis dan menemukan panjang garis singgung, siswa diharapkan dapat melukiskan garis

singgung lingkaran percaya diri.
4. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan cara menghitung garis singgung persekutuan luar dan

dalam dua lingkaran dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang garis singgung

lingkaran dengan tepat.
6. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung

lingkaran dengan tepat.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pengertian Garis Singgung Lingkaran

Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung
lingkaran.

2. Sifat-Sifat Garis Singgung Lingkaran
a. Sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan diameter atau jari-jari lingkaran.
b. Garis singgung di titik pada lingkaran.
c. Garis singgung dari satu titik di luar lingkaran.
d. Dua garis singgung yang dibuat dari satu titik di luar lingkaran.

3. Melukis dan Menentukan Panjang Garis Singgung Lingkaran
a. Melukis garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran.
b. Melukis garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran.
c. Menentukan panjang garis singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran.
d. Layang-layang garis singgung

4. Kedudukan Dua Lingkaran
a. Dua lingkaran saling lepas.
b. Dua lingkaran bersinggungan.
c. Dua lingkaran berpotongan.

5. Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran
a. Garis singgung persekutuan dalam.
b. Garis singgung persekutuan luar.

6. Lingkaran Luar dan Dalam Segitiga
a. Lingkaran luar segitiga

1) Melukis lingkaran luar segitiga.
2) Menghitung jari-jari lingkaran luar segitiga.

3.8 Menjelaskan garis singgung persekutuan
luar dan persekutuan dalam dua lingkaran
dan cara melukisnya.

4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan garis singgung persekutuan luar
dan persekutuan dalam dua lingkaran.

3.8.1 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat garis
singgung lingkaran.

3.8.2 Siswa diharapkan dapat mencermati kedudukan dua buah
lingkaran.

3.8.3 Siswa diharapkan dapat melukiskan garis singgung lingkaran.
3.8.4 Siswa diharapkan dapat menjelaskan cara menghitung garis

singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran.
3.8.5 Siswa diharapkan dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang

garis singgung lingkaran.

4.8.1 Siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan
persekutuan dalam dua lingkaran..
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b. Lingkaran dalam segitiga
1) Melukis lingkaran dalam segitiga.
2) Menghitung jari-jari lingkaran dalam segitiga.

D. METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan: Scientific Learning
2. Model Pembelajaran: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
4. Alat peraga (jika diperlukan)

F. SUMBER BELAJAR
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pramanasari, Nurbaity Eka . 2018. Ayo Belajar Cerdas Matematika VIII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

2. Pertemuan ke- 3 dan ke- 4 (4 x 40 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada materi bab 1).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa

diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan

yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

Waktu

15 menit

130 menit
Orientasi peserta
didik kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
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Waktu

10 menit

70 menit

Mengorganisasikan
peserta didik

dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

• Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),
materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai:
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
hayat. Misalnya:
o Dapatkah kalian menjelaskan persamaan garis singgung luar dan dalam

segitiga?
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Waktu

10 menit

70 menit

Membimbing penyeli-
dikan indiv idu dan
kelompok

Men g emb an g ka n
dan menyajikan hasil
karya

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.

• Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru
siswa melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan
siswa.

• Mendiskusikan
siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai :
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Saling tukar informasi tentang:
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga diperoleh
sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi
kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat
pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.
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Waktu

10 menit

70 menit

Menganalisa dan
m e n g e v a l u a s i
proses pemecahan
masalah

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.

• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan secara
tertulis tentang
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa
pertanyaan kepada siswa.

• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada
lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan

sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
membuktikan:
a. Mengenal sifat-sifat garis singgung lingkaran.
b. Melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran.
c. Kedudukan dua lingkaran.
d. Garis singgung persekutuan dua lingkaran.
e. Lingkaran luar dan dalam segitiga.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap:
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin
tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan

pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan

proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit
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H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis

a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai

2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara
a) Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
b) Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
c) Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.

2) Portofolio/unjuk kerja
Laporan tertulis individu/kelompok.

3) Produk
2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

1) Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang
sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial
karena belum mencapai Kompetensi Dasar.

2) Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru
akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
• Memberikan beberapa contoh tentang garis singgung lingkaran.

b. Pengayaan
1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat

diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya

• Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan dalam segitiga.

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII / 2
Tahun Pelajaran : . .... / ....
Waktu Pengamatan : Pada saat pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif

2. Kerja sama
3. Toleran

Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan

konsisten.

Indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif

secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP

Mata pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VIII / 2
Materi pokok : Garis Singgung Lingkaran

No. Nama OBSERVASI Jumlah Nilai
skor

Religius Jujur Gemar Disiplin Kerja Cinta
membaca keras tanah air

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : VIII

Rubrik Penilaian

No. Kriteria Kelompok

4 3 2 1

1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2 Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3 Kreativitas

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5 Kerapian hasil

6 Nilai estetika

Keterangan:
4 = sangat baik;
3 = baik;
2 = cukup baik;
1 = kurang baik

Jumlah skor
Nilai peroleh=

20

LAMPIRAN SOAL

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

1. Panjang sisi sebuah segitiga adalah 20 cm, 21 cm,
dan 29 cm. Keliling lingkaran dalam segitiga adalah
… cm.
a. 441 c. 37,68
b. 113,04 d. 376,8

2. Panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga yang panjang
sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm adalah … cm.
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

3. Sebuah segitiga dengan panjang sisinya 15 cm, 20
cm, dan 25 cm. Panjang jari-jari lingkaran luar segitiga
adalah … cm.
a. 12 c. 13
b. 12,5 d. 13,5

4. Pada gambar berikut,
dua buah lingkaran
masing-masing jar i-
jarinya 7 cm. panjang tali
minimal yang menghu-
bungkan dua lingkaran
adalah … cm.
a. 36
b. 62
c. 72
d. 344

5. Pada gambar di
samping, segitiga ABC
siku-s iku di A. Jika
panjang AB = 40 cm dan
panjang BC = 50 cm,
maka luas daerah yang
diarsir adalah … cm2.
a. 226
b. 228
c. 268
d. 286

6. Gambar berikut adalah
penampang 3 buah pipa
paralon yang berbentuk
tabung dengan diameter
14 cm. Panjang tali mini-
mal untuk mengikat
ketiga buah pipa paralon
adalah … cm.
a. 42
b. 72
c. 100
d. 364
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7. Dua buah lingkaran dengan panjang jari-jari 3 cm
dan 12 cm berpusat di titik A dan B. Jika panjang
garis singgung persekutuan luarnya 12 cm, maka
jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah … cm.
a. 15 c. 10
b. 14 d. 3

8. Kedudukan dua lingkaran
pada gambar berikut
adalah ….
a. saling lepas
b. berpotongan
c. bersinggungan di

dalam
d. bersinggungan di

luar

9. Jarak pusat dua buah lingkaran 50 cm, panjang salah
satu jari-jarinya 48 cm, dan panjang garis singgung
persekutuan luar 30 cm. Panjang jari-jari lingkaran
lain adalah … cm.
a. 4 c. 8
b. 6 d. 10

10. Sebuah segitiga dengan panjang sisi 10 cm, 24 cm
dan 26 cm. panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah
… cm.
a. 3 c. 4
b. 3,5 d. 4,5

11. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya 8
cm, 15 cm, dan 17 cm. Panjang jari-jari lingkaran luar
segitiga adalah … cm.
a. 8,5 c. 10
b. 9,5 d. 12

12. Berdasarkan gambar
berikut yang merupakan
garis singgung lingkaran P
adalah ….
a. AB
b. CD
c. EF
d. GH

13. Pada gambar berikut, jika
OB = 9 cm dan OA =15
cm, maka panjang AB
adalah … cm.
a. 17,5
b. 14
c. 12,5
d. 12

14. Sebuah lingkaran berpusat di titik O dan titik A berada
di luar lingkaran. Jika panjang OA = 26 cm, panjang
AB = 24 cm, maka panjang jari-jari lingkaran adalah
… cm.
a. 8 c. 10
b. 9 d. 12

15. Pada gambar berikut, OB
= 10 cm, OA = 5 cm, maka
panjang AB adalah … cm.

a. 25 3

b. 5 3

c. 2 3

d. 3

16. Pada gambar berikut,
panjang OA = 9 cm, OB =
15 cm. Panjang AB adalah
… cm.
a. 12
b. 13
c. 14
d. 15

17. Pada gambar berikut,
panjang CP = 26 cm dan
panjang PQ = 24 cm. Luas
segitiga OPQ adalah …
cm2.
a. 120
b. 240
c. 312
d. 624

18. Garis singgung dari titik T menyinggung lingkaran L
pada titik R. Jika jari-jari lingkaran 12 cm dan LT = 20
cm, maka panjang garis singgung RT adalah … cm.
a. 14 c. 24
b. 16 d. 28

19. Jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 26 cm. Jika
jari-jari lingkaran masing-masing 15 cm dan 5 cm,
maka panjang garis singgung persekutuan luar adalah
… cm.
a. 27,5 c. 22,5
b. 24 d. 22

20. Jarak titik kedua pusat lingkaran 25 cm. Jika panjang
jari-jarinya masing-masing 10 cm dan 5 cm, maka
panjang garis singgung persekutuan dalam adalah
… cm
a. 12 c. 17
b. 15 d. 20

21. Panjang AM = 7 cm, BN =
5 cm, jarak kedua pusat
lingkaran = 15 cm.
Panjang AB adalah … cm.
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10

22. Dengan memerhatikan
gambar berikut maka
panjang CD adalah … cm.
a. 20
b. 24
c. 34
d. 44

23. Perhatikan gambar berikut
ini.  AB dan AC adalah
garis singgung lingkaran
dengan pusat O, panjang
CA = 50 cm dan AB = 40
cm. panjang OB adalah …
cm.
a. 20
b. 30
c. 60
d. 90
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24. Pada gambar berikut, PR
dan PQ adalah garis
singgung lingkaran
dengan pusat O. Jika
panjang OP = 51 cm dan
jari-jari OR = OQ = 24 cm,
maka luas layang-layang
ORPQ adalah … cm2.
a. 270
b. 544
c. 612
d. 1080

25. Perhatikan gambar berikut
ini! Panjang garis singgung
QR = 16 cm, OR = 15 cm,
dan OP = 20 cm, maka
panjang PQ adalah … cm.
a. 7
b. 5
c. 4
d. 3

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan tepat.

1.    Panjang garis OA tersebut adalah ..................................................................................................

2. Diketahui segitiga DEF dengan panjang sisinya 20 cm, 12 cm, dan 16 cm. Panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga
adalah .....................................................................................................................................................................................

3. Sebuah segitiga dengan panjang sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Panjang jari-jari lingkaran luar segitiga adalah ......
4. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 5 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 15

cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah ....................................................................................................................
5. Dua buah lingkaran dengan panjang jari-jari 16 cm dan 6 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 26 cm, maka

panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah .........................................................................................................

6.   Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah ................................................................................

7.   Luas layang-layang OABC adalah .............................................................................................

8.   Panjang jari-jari lingkaran Q adalah ..............................................................................................

9.   Luas segitiga OPQ tersebut adalah ..............................................................................................

10.   Jika panjang OB = 9 cm, AB = 12 cm, maka panjang AC adalah ..................................................

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar.

1 Diketahui dua buah lingkaran dengan panjang jari-jari 12 cm dan 5 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 30 cm,
tentukan:
a. Panjang garis singgung persekutuan dalam.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

b. Panjang garis singgung persekutuan luar.
Jawab: ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

2. Diketahui panjang sisi miring segitiga siku-siku 30 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya 18 cm, tentukan:
a. Panjang jari-jari lingkaran dalamnya.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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b. Panjang jari-jari lingkaran luarnya.
Jawab: .......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Diketahui dua lingkaran yang berjari-jari 14 cm dan 10 cm. Bila panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran 7
cm. Hitunglah jarak dua pusat lingkaran.
Jawab: ...................................................................................................................................................................................

4. Gambar tersebut menunjukkan penampang 4 buah paralon yang masing-
masing berdiameter 25 cm. Untuk p = 3,14, hitunglah panjang tali minimal
yang digunakan untuk mengikat 4 buah paralon tersebut.
Jawab: .......................................................................................................
....................................................................................................................

5. Perhatikan gambar tersebut.
Panjang OA = 10 cm dan OB = 26 cm. Tentukan:
a. Panjang AB.

Jawab: ...........................................................................................................
b. Luas OBA.

Jawab: ...........................................................................................................
c. Luas layang-layang OABC.

Jawab: ...........................................................................................................
d. Panjang tali AC.

Jawab: ...........................................................................................................

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar.

1. Dua buah lingkaran masing-masing jari-jarinya 7 cm
dan 3 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 13
cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar
dua lingkaran tersebut adalah ….

a. 153 cm c. 200 cm

b. 185 cm d. 253 cm

2. Sebuah segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang
AB = 12 cm, AC = 9 cm, dan BC = 15 cm. Panjang
jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut adalah
…cm.
a. 5 c. 4
b. 3 d. 2

3. Pada gambar berikut, jika luas ju-
ring AOB adalah 32 cm2 maka luas
juring BOC adalah … cm2.
a. 44
b. 42
c. 41
d. 40

4. Pada gambar berikut ini, PQRS
adalah segi empat tali busur. Nilai
x + y adalah ….
a. 54°
b. 51°
c. 45°
d. 36°

5. Berdasarkan gambar berikut,
panjang BC adalah ….cm.
a. 6
b. 10
c. 7
d. 16

6. Keliling bangun tersebut jika
panjang jari-jarinya 20 cm adalah
…
a. 31,4 cm
b. 51,4 cm
c. 71,4 cm
d. 87 cm

7. Luas lingkaran yang panjang jari-jarinya 14 cm adalah
…. cm2.
a. 144 c. 157
b. 441 d. 616

8. Diketahui sebuah lingkaran dengan keliling 37,68 cm.
Jika p = 3,14 maka jari-jari lingkaran tersebut adalah
….
a. 6 cm c. 8 cm
b. 7 cm d. 9 cm

9. Diketahui panjang OA = OB = 7
cm. Panjang busur kecil AB = ….
a. 14,4
b. 14,48
c. 14,67
d. 14,76

10. Jika diketahui AOB = 82°, maka
besar ACB adalah ….
a. 30°
b. 41°
c. 82°
d. 164°
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11. Pada gambar berikut, jika ADB
= 34°, maka besar ACB adalah
….
a. 180°
b. 146°
c. 68°
d. 34°

12. Syarat dua lingkaran bersinggungan di luar adalah
….
a. jumlah panjang jari-jari kedua lingkaran lebih

dari jarak kedua titik pusatnya
b. jumlah panjang jari-jari kedua lingkaran kurang

dari jarak kedua titik pusatnya
c. jumlah panjang jari-jari kedua lingkaran sama

dengan kedua titik pusatnya
d. memiliki dua buah titik persekutuan

13. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 12 cm
dan 4 cm, sedangkan jarak kedua pusatnya 17 cm.
Panjang garis singgung persekutuan luar kedua
lingkaran tersebut adalah ….
a. 9 cm c. 15 cm
b. 12 cm d. 20 cm

14. Perhatikan gambar
berikut ini! Jika
panjang CD = 20 cm,
AB = 25 cm, dan AC =
9 cm, maka perban-
dingan luas lingkaran
A dan B adalah ….

a. 6 : 9 c. 6 : 4
b. 9 : 4 d. 5 : 3

15. Panjang jari-jari lingkaran seperti
pada gambar berikut adalah 7 cm.
Luas juring QOR adalah …cm2.
a. 15,4 c. 17,8
b. 16,4 d. 30,8

16. Diketahui dua buah lingkaran yang jari-jarinya 28 cm
dan 12 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan
dalamnya 30 cm, maka jarak kedua titik pusatnya
adalah … cm.
a. 50 c. 30
b. 40 d. 20

17. Besar sudut pusat segi lima beraturan adalah ….
a. 80° c. 78°
b. 72° d. 62°

18. Pada gambar berikut, jika 
22
7

 ,

maka luas juring ABO adalah ….
a. 77 cm2

b. 137 cm2

c. 308 cm2

d. 618 cm2

19. Luas juring suatu lingkaran yang berjari-jari 10 cm
dengan sudut pusat 72° dan  = 3,14 adalah … cm2.
a. 12,56 c. 62,8
b. 125,6 d. 628

20. Dua buah lingkaran masing-masing jari-jarinya 4 cm
dan 2 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 10
cm, maka panjang garis singgung persekutuan
dalam dua lingkaran tersebut adalah ….
a. 8 cm c. 14 cm
b. 16 cm d. 20 cm

21. Dua buah lingkaran masing-masing jari-jarinya 4 cm
dan 2,5 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 10
cm, maka panjang garis singgung persekutuan
adalah ….
a. 6,59 cm c. 7,59 cm
b. 8,9 cm d. 10,59 cm

22. Pada gambar berikut,
panjang AB adalah ….
a. 16 cm
b. 18 cm
c. 20 cm
d. 25 cm

23. Pada gambar berikut, QR
merupakan garis
singgung persekutuan
luar dua lingkaran. Jika
panjang QR = 24 cm, OR
= 9 cm, dan PQ = 2 cm,
maka jarak OP adalah ….
cm.

a. 40 c. 28
b. 30 d. 23

24. Dua buah lingkaran masing-masing jari-jarinya adalah
10 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung
persekutuan luar adalah 15 cm, maka jarak kedua
pusat lingkaran tersebut adalah … cm.
a. 21 c. 17
b. 19 d. 13

25. Berdasarkan gambar
berikut, dua lingkaran
berpusat di M dan N saling
bersinggungan luar.
Kedua lingkaran dising-
gung oleh garis di titik A
dan B. Jika AM = 7 cm,
BN = 2 cm dan MN = 13
cm, maka panjang garis
singgung AB adalah …
cm.

a. 8 c. 12
b. 10 d. 13

26. Dari gambar berikut, yang
merupakan apotema
adalah …
a. OA
b. BD
c. BC
d. OD

27. Pernyataan berikut yang benar adalah ….
a. besar sudut yang pusat lingkaran adalah dua

kali sudut keliling yang menghadap busur yang
sama

b. juring adalah daerah yang dibatasi oleh satu
tali busur dan busur

c. sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oelh
perpotongan dua tali busur di dalam lingkaran

d. tali busur yang terpanjang adalah juring

28. Diketahui sebuah lingkaran yang luasnya154 cm2.
Pernyataan-peryataan berikut ini benar, kecuali….
a. jari-jarinya 7 cm

b. luas 
1
4  lingkaran 38,5 cm2

c. kelilingnya 22 cm
d. diameternya 14 cm
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29. Jika sebuah lingkaran berjari-jari 5 cm dengan  =
3,14, maka luas lingkaran tersebut adalah ….cm2.
a. 0,785 c. 7,85
b. 78,5 d. 785

30. Keliling sebuah lingkaran 440 cm, panjang jari-jari
lingkaran tersebut adalah ….
a. 35 cm c. 70 cm
b. 44 cm d. 105 cm

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Luas lingkaran jika diameternya 30 cm adalah....................................................................................................................
2. Sebuah lingkaran dengan keliling 62,8 cm, maka jari-jarinya adalah .................................................................................
3. Sebuah roda berjari-jari 6 cm dan telah menempuh jarak 5,024 m, maka roda tersebut telah berputar sebanyak ......
4. Jari-jari sebuah lingkaran 35 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah .................................................................................
5. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran adalah 15 cm, jarak kedua pusat lingkaran

tersebut 17 cm, dan jari-jari salah satu lingkaran tersebut 2 cm, maka jari-jari lingkaran yang lain adalah ...................
6. Segitiga ABC siku-siku di A, panjang AB = 25 cm, BC =35 cm, maka panjang jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut

adalah .....................................................................................................................................................................................
7. Dua buah lingkaran masing-masing jari-jarinya 7 cm dan 3 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 15 cm, maka jara

kedua pusat lingkaran tersebut adalah ................................................................................................................................
8. Sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 12 cm dan 16 cm, maka panjang jari-jari lingkaran dalam

segitiga tersebut adalah ........................................................................................................................................................
9. Berdasarkan gambar tersebut, panjang OA = 5 cm, OB = 17 cm, maka panjang

AB adalah ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
10. Berdasarkan gambar tersebut, jika AC merupakan diameter dan besar COD

= 94°, maka besar ÐABD adalah ...........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar.

1. Dua buah lingkaran masing-masing jari-jarinya adalah 12 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar
adalah 24 cm, maka berapakah jarak kedua pusat lingkaran tersebut?
Jawab: ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

2. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran adalah 9 cm, jarak kedua pusat lingkaran tersebut 15
cm, dan jari-jari lingkaran kecil adalah 4 cm, tentukanlah:
a. Panjang jari-jari lingkaran besar.
b. Perbandingan luas lingkaran kecil dengan luas lingkaran besar.
Jawab: ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

3. Tentukan keliling dari bangun tersebut.
Jawab: ....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4. Berdasarkan gambar diketahui segitiga ABC siku-siku di A, panjang AB = 12 cm,
AC =16 cm, tentukanlah:
a. Panjang BC.
b. Keliling DABC.
c. Luas DABC.
d. Panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga.
Jawab: ....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. Berdasarkan gambar tersebut, O adalah pusat lingkaran. Jika besar sudut
COD 44°, tentukan:
a. AOD
b. ABD
c. ACD
Jawab: ....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi Kasus

Mata pelajaran : Matematika
Materi : Lingkaran
Alokasi waktu : 2 x 40 menit
Nama siswa : …….
Kelas : ……

No Aspek yang dinilai Penilaian

1 2 3

1 Komunikasi

2 Sistematika penyampaian

3 Wawasan

4 Keberanian

5 Antusias

6 Penampilan

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.

Catatan Kepala Sekolah

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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Mencoba
1. a. PR2 = 202 – 122

= 400 – 144 = 256
PR = 16 cm

b. L = 12 × 16
= 192 cm2

2. OP2 = OP2 + PQ2

= 32 + 42

= 9 + 16
= 25

OP = 5 cm
Menalar
1. Garis singggung persekutuan
2. Tegak lurus
3. Dua garis singgung
4. Lingkaran luar segitiga
5. Satu garis singgung

Mengasosiasi
Kebijaksanaan guru

Ayo kerjakan
1. l = 82 + 152

= 289
l = 17

2. a. PQ2= 132 × 52

= 169 × 25
= 144

PQ = 12

b. L = 
1
2 × 12 × 5

= 6 × 5
= 30

3. l2 = 242 – 142

= 576 – 196 = 386

l = 386
4. Garis persekutuan dalam (d)

d2 = 142 – 102

= 196 – 100 = 96

d = 96  cm
5. Aktivitas siswa

Mengeksplorasi
Kreativitas siswa

Mengomunikasi
Kreasi dan keberanian siswa dalam beraktivitas

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA
1. b

L = 
1
2 × 15 × 20

= 150 cm

rl = 
abc
4L

= 
15 20 25

4 150
 
  = 

7.500
600 = 12,5 cm

2. a
AC2= 502 – 402

= 900
AC = 30 cm

L = 
1
2 × 40 × 30 = 600 cm

S = 
1
2 (30 + 40 + 50) = 60

rd = 
L
S  = 

600
60 = 10 cm2

Luas daerah yang diarsir = 600 – 3,14 × 102

= 600 – 314
= 286 cm2

3. d

L = 
1
2 × 20 × 21

= 210 cm

S = 
1
2 (20 + 21 + 29) = 35

rd = 
L
S = 

210
35 = 6 cm

K = 2r
= 2 × 3,14 × 6
= 37,68 cm

4. c
Panjang tali = 4r + 2r

= 4 × 7 + 2 × 
22
7 × 7

= 28 + 44 = 72 cm
5. c

L = 
1
2 × 6 × 8

= 24 cm

S = 
1
2 (6 + 8 + 10)

= 12 cm

rd = 
L
S

= 
24
12 = 2 cm

6. c
Panjang tali = 8r × 2r

= 8 × 7 + 2 × 
22
7 × 7

= 56 + 44 = 100 cm
7. a AB2= 122 + (12 – 3)2

= 144 + 81 = 225
AB = 15 cm

8. b Jelas
9. c

d2 = 502 – (48 – r)2

302 = 502 – (48 – r)2

900= 2.500 – (48 – r)2

(48 – r)2 = 1.600
48 – r = 40
r = 8 cm

Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 GARIS SINGGUNG LINGKARAN
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10. c

 

2

1L 24 20
2
120 cm
1S 10 24 26 30 cm
2
L 120rd 4 cm
s 30

  



   

  

11. a

L = 
1
2 × 8 × 15

= 60 cm2

r2 = 
abc
4L

= 
8 15 17

4 60
 
 = 

2.040
240  = 8,5 cm

12. c Jelas
13. d

AB2= 152 – 92

= 225 – 81
= 144

AB = 12 cm
14. c

T = 2 226 24

= 100
= 10 cm

15. b

AB = 2 210 5

= 75

= 5 3  cm
16. a

AB = 2 215 9

= 144
= 12 cm

17. a

OQ = 2 226 24

= 100
= 10 cm

L = 
1
2 × 24 × 10 = 120 cm2

18. b

RT = 2 220 12

= 400 144

= 256
= 16

19. b

l = 2 226 10

= 576
= 24 cm

20. d

d = 2 225 15

21. c

AB = 2 215 12

= 81  = 9 cm

= 400  = 20 cm
22. b

CD =  225 7

= 576  = 24 cm
23. b

OB = 2 250 40 = 900  = 30 cm
24. d

PQ = 2 251 24

= 2.025  = 45 cm
L = 45 × 24 = 1.080 cm2

25. d
OP2= QR2 – (QR – PQ)2

202 = 162 – (15 – PQ)2

400= 256 – (15 – PQ)2

144= (15 – PQ)2

12 = 15 – PQ
PQ = 3 cm

B. Isian
1. OA2 = 302 + 162

= 1.156
OA = 34 cm

2. L = 
1
2 × 16 × 12

= 96 cm2

S = 
1
2 (20 + 12 + 16) = 24 cm

rd = 
L
S  = 

96
24 = 4 cm

3. L = 
1
2 × 5 × 12

= 30 cm2

rl = 
abc
4l

= 
5 12 13

4 30
 


= 
780
120 = 6,5 cm

4. AB2= 152 + 72

= 225 + 49 = 274
AB = 274  = 16,55 cm

5. l2 = 262 – (16 – 6)2

= 676 – 100
= 576

l = 24 cm

6. AB2= CD2 + (AC + BD)2=  2224 5 2 625 25   

7. L = 12 × 5 = 60 cm
8. (RQ – DS)2 = PQ2 – SR2

(RQ – 4)2 = 202 – 162

= 400 – 256
(RQ – 4)2 = 144
RQ – 4 = 12
RQ = 16 cm
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9. PQ2 = 102 – 62

= 100 – 36 = 64
PQ = 8 cm

L = 
1
2 × 6 × 8 = 24 cm

10. AC = 2 212 9

= 225 = 15 cm

C. Uraian
1. Panjang garis singgung persekutuan dalam

= 2 230 17  = 611  cm
Panjang garis singgung persekutuan luar

= 2 230 7  = 851  cm

2. Sisi yang lain = 2 230 18

= 576 = 24 cm

L = 
1
2 × 24 × 18 = 216 cm2

S = 
1
2 (18 + 24 + 30)

= 
1
2 × 72 = 36 cm

a. rd = 
L
S  = 

216
36 = 6 cm

b. rl = 
abc
4L  = 

18 24 30
4 216
 
 = 15 cm

3. AB2= 72 + 242

= 49 + 576
= 625

AB = 25 cm
4. Panjang tali minimal

= 12r + 2r
= 12 × 12,5 + 2 × 3,14 × 12,5
= 150 + 78,5
= 228,5 cm

5. a. AB = 2 226 10

= 576 = 24 cm

b. LOBA = 
1
2 × 10 × 24

= 120 cm2

c. LABC = 2 × LOBA
= 2 × 120 = 240

d. L = 
1
2 AC × OB

240= 
1
2 AC × 26

240= 13AC
AC = 18,46 cm



36 Perangkat Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

A. Pilihan Ganda
1. a

Panjang garis persekutuan luar

= 2 213 4 153   cm
2. b

L = 
1
2 × 12 × 9 = 54

5 = 
1
2 (12 + 9 + 15) = 18

Rd = 
L
5 = 

54
18 = 3 cm

3. d

LBOC = 
150
120 × 32

= 40 cm2

4. b
5x + 7x= 180° 2y + 3y= 180°

12x= 180° 5 y = 180°
x = 15° y = 36°

x + y = 15 + 36 = 51°
5. b

(38 – BC)2 = 532 – 452

(38 – BC)2 = 784
38 – BC = 28

BC = 10
6. c

K = 20 + 20 + 
1
4 × 2 × 3,14 × 20

= 40 + 31,4
= 71,4 cm

7. d

2 222L 14 616 cm
7

  

8. a
K = 2r
37,68 = 2 × 3,14 × r
37,68 = 6,28 r
r = 6 cm

9. c

AB = 
120 22 14
360 7

  = 14,67 cm

10. b

ACB = 
1
2 × ACB

= 
1
2 × 82° = 41°

11. d
ACB = ADB = 34°

12. a Jelas
13. c

x2 = 172 – (12 – 4)2

= 289 – 82

= 289 – 64

= 225 15 cm
14. b

AB2= CD2 + (AC + BD)2

252 = 202 + (9 + BD)2

625= 400 + (9 + BD)2

225= (9 + BD)2

15 = 9 + BD
BD = 6 cm
L1 : L2 = r1

2 : r1
2

= 92 : 62

= 81 : 36
= 9 : 4

15. d

L = 2720 22 7
360 7

 

= 30,8 cm2

16. a
AB2= 302 + 402

= 900 + 1.600 = 2.500
AB = 50

17. b

Besar sudut = 
360

5 = 72°

18. b

L = 280 22 14
360 77

 

= 136,89
 137 cm2

19. c

L = 
72

360 × 3,14 × 102 = 62,8 cm

20. a Panjang garis singgung dalam

2 210 6 64 8 cm  
21. c

Panjang garis singgung

= 2 210 6,5 = 57,75 = 7,58 cm

22. a

AB = 2 220 12

= 256 = 16 cm
23. d

OP = 2 224 7

= 527 = 23 cm
24. d

AB = 2 215 8

= 161 = 12,68
 13 cm2

25. c

 22AB 13 7 2

169 25

144 12 cm
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26. d
OD adalah apotema

27. a Jelas
28. c

L = 
22
7 × r2

154= 
22
7 × r2

r2 = 49
r = 7 cm

K = 2 × 
22
7 × 7

= 44 cm
d = 2 × 7

= 14 cm

1
4 Lingk.L  = 

1
4 × 154 = 38,5 cm

29. b
L = r2

= 3,14 × 52

= 78,5 cm2

30. c
K = 2r

440= 2 × 
22
7 × r

440= 
44
7 r

r = 70 cm

B. Isian
1. L = 3,14 × 152 = 706,5 cm2

2. K = 2r
62,5 = 2 × 3,14 × r
r = 10 cm

3. K = 3,14 × 12 = 37,68 cm

Banyak putaran = 
502,4
37,68 = 13,34 putaran

4.

K 2 r
22

2. 35
7

220 cm

 

 



5.  AOD = 180° – 94° = 86°

 ABD = 
1
2  AOD = 

1
2 × 86 = 43°

C. Uraian

1. Jarak kedua pusat (AB) =  2224 12 2 

= 576 100

= 676  = 26 cm
2. a. (r1 – r2)

2= 152 – 92 = 144
r1 – 4 = 12
r = 16 cm

b. L1 : L2 = r1
2 : r2

2

= 122 : 162

= 144 : 256 = 9 : 16

3. K = 20 + 14 + 20 + 
1
2 × 

22
7 × 14

= 54 + 22 = 76 cm
4. a. BC2 = 162 + 122 = 400

BC = 20 cm
b. K = 12 + 16 + 20 = 48 cm

c. L = 
1
2 × 16 × 12 = 96 cm2

d. rd = 
L
S = 

96
24  = 4 cm

5. a.  AOD = 180° – 44° = 136°

b.  ABD = 
1
2  AOD = 

1
2 × 136° = 68°

c.  ACD =  ABD = 68°
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SILABUS
Matematika VIII-2 Kurikulum 2013

Bab 3 Bangun Ruang Sisi Datar

Alokasi Waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)

pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Siswa mampu:
3.9 Membedakan dan menen-

tukan luas permukaan dan
volume bangun ruang sisi
datar (kubus, balok,
prisma, dan prisma);

4.9 Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
luas permukaan dan
volume bangun ruang sisi
datar (kubus, balok, prima
dan limas), serta
gabungannya.

Bangun Ruang Sisi Datar, meliputi:
1. Bangun ruang sisi datar (kubus, balok,

prisma, dan limas);
2. Luas permukaan bangun ruang sisi datar

(kubus, balok, prisma, dan limas);
3. Volume bangun ruang sisi datar (kubus,

balok, prisma, dan limas);
4. Menaksir volume bangun ruang tak

beraturan.

1. Mencermati model atau benda di sekitar
yang merepresentasikan bangun ruang
sisi datar;

2. Melakukan percobaan untuk mene-
mukan jari-jari bangun ruang sisi datar;

3. Melakukan percobaan untuk mene-
mukan rumus luas permukaan dan
volume bangun ruang sisi datar;

4. Menyajikan hasil pembelajaran tentang
bangun ruang sisi datar;

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan bangun ruang sisi datar.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Bab 3 Bangun Ruang Sisi Datar

Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas /Semester : VIII/ 2
Tahun Pelajaran : …./ …..
Alokasi Waktu : 10 JP (5 Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan mengamati benda di sekitar, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan bangun ruang sisi datar secara

mandiri.
2. Melalui kegiatan percobaan dan menalar, siswa diharapkan dapat menemukan jari-jari bangun ruang sisi datar dengan

tepat.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat menemukan rumus luas permukaan dan volume bangun ruang sisi

datar dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

bangun ruang sisi datar dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan mengomunikasikan, siswa diharapkan dapat menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun

ruang sisi datar dengan tepat.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. MATERI PEMBELAJARAN
1. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar

a. Luas permukaan kubus dan balok.
• Luas permukaan kubus : 6s2

• Luas permukaan balok : 2 (pl + lt + pt)
b. Luas permukaan prisma : (2 x luas alas) + (luas bidang-bidang tegak)
c. Luas permukaan limas : luas alas + jumlah sisi tegak

2. Volume Bangun Ruang Sisi Datar
a. Volume kubus dan balok.

• Volume kubus : s3

• Volume balok : p x l x t
b. Volume prisma : luas alas x tinggi

c. Volume limas : 
1
3   x luas alas x tinggi

3. Bangun Ruang Tidak Beraturan

D. METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan: Scientific Learning
2. Model Pembelajaran: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
4. Alat peraga (jika diperlukan)

3.9 Membedakan dan menentukan luas
permukaan dan volume bangun ruang
sisi datar (kubus, balok, prisma, dan
prisma).

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan luas permukaan dan volume
bangun ruang sisi datar (kubus, balok,
prima dan limas), serta gabungannya.

3.9.1 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan bangun ruang sisi
datar.

3.9.2 Siswa diharapkan dapat menemukan jari-jari bangun ruang
sisi datar.

3.9.3 Siswa diharapkan dapat menemukan rumus luas permukaan
dan volume bangun ruang sisi datar.

3.9.4 Siswa diharapkan dapat menyajikan masalah yang berkaitan
dengan bangun ruang sisi datar.

4.9.1 Siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang
sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya.
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F. SUMBER BELAJAR
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pramanasari, Nurbaity Eka . 2018. Ayo Belajar Cerdas Matematika VIII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

 3. Pertemuan Ke-5 dan 6 (4 x 40 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada materi bab 2).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa

diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan

yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

Waktu

15 menit

130 menit

Orientasi peserta
didik kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.
dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

• Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
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Waktu

10 menit

70 menit

Mengorganisasikan
peserta didik

Membimbing penyeli-
dikan indiv idu dan
kelompok

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),
materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai:
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
hayat. Misalnya:
o Buatlah permasalahan beserta penyelesaiannya mengenai bangun ruang

sisi datar yang kalian suka, minimal dua bangun!

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.
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Waktu

10 menit

70 menit

Men g emb an g ka n
dan menyajikan hasil
karya

Menganalisa dan
m e n g e v a l u a s i
proses pemecahan
masalah

• Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru
siswa melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan
siswa.

• Mendiskusikan
siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai :
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Saling tukar informasi tentang:
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga diperoleh
sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi
kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat
pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.

• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan secara
tertulis tentang
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa
pertanyaan kepada siswa.

• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada
lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan

sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.
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• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
membuktikan:
a. Mengenal bangun ruang sisi datar.
b. Luas permukaan bangun ruang sisi datar.
c. Volume bangun ruang sisi datar.
d. Taksiran bangun ruang tidak beraturan.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap:
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin
tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan

pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan

proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit

H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis

a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai

2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara
a) Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
b) Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
c) Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.

2) Portofolio/unjuk kerja
Laporan tertulis individu/kelompok.

3) Produk
2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

1) Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang
sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial
karena belum mencapai Kompetensi Dasar.

2) Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru
akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
• Buatlah permasalahan beserta penyelesaiannya tentang volume bangun ruang sisi datar dan bangun ruang

tidak beraturan!
b. Pengayaan

1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat
diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.

2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya

• Dapatkah kalian menjeleskan tentang perbedaan antara luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
datar dan bangun ruang tidak beraturan.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII / 2
Tahun Pelajaran : . .... / ....
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Toleran

Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan

konsisten.

Indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif

secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP

Mata pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VIII / 2
Materi pokok : Bangun Ruang Sisi Datar

No. Nama OBSERVASI Jumlah Nilai
skor

Religius Jujur Gemar Disiplin Kerja Cinta
membaca keras tanah air

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : VIII

Rubrik Penilaian

No. Kriteria Kelompok

4 3 2 1

1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2 Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3 Kreativitas

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5 Kerapian hasil

6 Nilai estetika

Keterangan:
4 = sangat baik;
3 = baik;
2 = cukup baik;
1 = kurang baik

Jumlah skor
Nilai peroleh=

20

LAMPIRAN SOAL

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

1. Sebuah kubus rusuknya 3 cm. Luas permukaan
kubus adalah … cm²
a. 69 c. 54
b. 79 d. 27

2. Sebuah balok berukuran 30 cm x 25 cm x a cm. Jika
jumlah panjang semua rusuknya 252 cm, maka nilai
a adalah ... cm.
a. 32 c. 10
b. 16 d. 8

3. Sebuah bak menjadi berbentuk kubus dengan
panjang rusuknya 1 m. Jika airnya penuh, maka
volume air adalah … liter
a. 1 c. 1000
b. 100 d. 10000

4. Volume suatu kubus adalah 512 cm3. Luas kubus
tersebut adalah ... cm²
a. 512 c. 64
b. 384 d. 48

5. Balok ABCD.EFGH mempunyai panjang 12 cm, lebar
9 cm, dan tinggi 8 cm. Panjang diagonal AC dan AG
adalah…
a. 15 cm dan 17 cm c. 23 cm dan 17 cm
b. 15 cm dan 23 cm d. 17 cm dan 23 cm

6. Sebuah balok berukuran 6 cm x 6 cm x 4 cm. Vol-
ume balok adalah … cm3.
a. 16 c. 144
b. 96 d. 384

7. Diketahui ukuran sebuah balok 15 cm x 12 cm x 9
cm. Luas permukaan balok adalah … cm2.
a. 36 c. 846
b. 430 d. 1620

8. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi dengan
panjang sisi alasnya 5 cm dan tinggi prisma 10 cm.
Volumenya adalah ... cm3.
a. 83,33 c. 500
b. 250 d. 550

9. Diketahui prisma tegak segitiga siku-siku dengan
panjang sisi 6 cm, 8 cm, 10 cm. Jika tinggi prisma 9
cm, maka luas permukaan prisma adalah … cm².
a. 204 c. 264
b. 216 d. 296

10. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi. Jika vol-
ume prisma 891 cm3 dan tingginya 11 cm, maka
panjang sisi persegi adalah … cm.
a. 9 c. 11
b. 10 d. 12
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11. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga sama sisi
dengan ukuran 2 cm, sedangkan tinggi prisma 5 cm.
Volumenya adalah… cm3.

a. 10 3 c. 5 3

b. 10 2 d. 5 2

12. Keliling alas prisma berbentuk segitiga sama kaki
adalah 36 cm dan panjang alasnya 10 cm. Jika
volume prisma 780 cm3, maka tinggi prisma adalah
… cm.
a. 9 c. 12
b. 10 d. 13

13. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan
panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. jika tinggi prisma
12 cm, maka volume prisma adalah … cm²
a. 1152 c. 2403
b. 2304 d. 2512

14. Alas sebuah limas berbentuk segitiga siku-siku
dengan panjang siku-sikunya 8 cm dan sisi miringnya
10 cm. Jika tinggi llimas 9 cm, maka volumenya
adalah ... cm3.
a. 120 c. 72
b. 90 d. 60

15. Limas T.ABCD dengan panjang AB = BC = 32 cm.
Jika tinggi limas 12 cm, maka luas limas adalah …
cm².
a. 3072 c. 1536
b. 2304 d. 1152

16. Volume suatu limas segi empat beraturan 1280 cm3.
Jika tinggi limas 15 cm, maka luas permukaannya
adalah … cm².
a. 800 c. 1200
b. 1000 d. 1500

17. Sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi
mempunyai luas alas 100 cm² dan tinggi 12 cm. Luas
permukaan limas tersebut adalah …. cm².
a. 1200 c. 360
b. 400 d. 260

18. Alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan
ukuran 30 cm x 20 cm. Jikas tinggi limas 24 cm,
maka volume limas adalah ... cm3.
a. 17280 c. 8640
b. 11510 d. 4800

19. Keliling alas sebuah limas berbentuk persegi adalah
72 cm dengan tinggi limas 14 cm. Volume limas adalah
… cm3.
a. 4536 c. 1324
b. 1512 d. 1215

20. Sebuah limas alasnysa berbentuk segitiga beraturan
dengan luas alasnya 30 cm². Jika volumenya 100
cm3, maka tinggi limas adalah … cm.
a. 12 c. 10
b. 11 d. 8

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar.

1. Sebuah kubus dengan panjang rusuknya 9 cm. Luas permukaan kubus adalah
................................................................................................................................................................................................

2. Jika luas alas sebuah kubus adalah 100 cm², maka panjang diagonal ruang kubus adalah ..........................................

3. Jika panjang diagonal adalah bidang kubus adalah 50  cm, maka volume kubus adalah

4. Sebuah balok panjangnya 10 cm dan lebar 6 cm. Jika volumenya 180 cm², maka diagonal ruang balok adalah .........
5. Luas alas sebuah balok 112 cm². Jika panjang balok 14 cm dan tingginya 5 cm, maka luas permukaan balok adalah
6. Volume balok berukuran 20 cm x 15 cm x 10 cm adalah...................................................................................................
7. Prisma tegak alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm dan tinggi prisma 12 cm. Volumenya adalah ....
8. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 15 cm dan 20 cm dengan tinggi

prisma 30 cm. Luas permukaan prisma adalah ..................................................................................................................
9. Suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm dan tinggi limas 15 cm. Luas permukaan limas

adalah .....................................................................................................................................................................................
10. Diketahui limas alasnya berbentuk persegi panjang yang berukuran 16 cm x 19 cm. Jika tinggi limas 4 cm, maka

volumenya adalah ..................................................................................................................................................................

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar.
1. Diketahui kubus PQRS.TUVW dengan panjang PV = 11 3  cm, hitunglah:

a. Panjang rusuk kubus.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

b. Luas alas PQRS.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

c. Luas permukaan kubus.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

d. Volume kubus.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

2. Diketahui balok KLMN.OPQR dengan panjang KL = 12 cm, MQ = 4 cm, dan luas alas KLMN = 96 cm². Hitunglah:
a. Lebar LM.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
b. Panjang diagonal ruang.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
c. Luas permukaan balok.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
d. Volume balok.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
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3. Diketahui sebuah limas alasnya berbentuk persegi yang berukuran 40 cm dan tinggi limas 15 cm. Hitunglah:
a. Luas permukaan limas.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
b. Volume limas.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
4. Limas segi empat beraturan T ABCD alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 24 cm dan luas

alasnya 120 cm². Jika volume limas 720 cm3, hitunglah:
a. Tinggi limas.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
b. Panjang diagonal yang lain.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
c. Luas permukaan limas.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
5. Prisma segitiga, panjang rusuk alasnya 29 cm, 20 cm, 21 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah:

a. Luas permukaan prisma.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

b. Volume prisma.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

6. Diketahui sebuah kubus dengan jumlah semua rusuknya 72 cm. Hitunglah:
a. Panjang rusuknya.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
b. Luas permukaan kubus.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
c. Volume kubus.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
7. Sebuah bangunan terdiri dari bangunan kubus dan limas di atasnya dengan panjang rusuk 14 cm dan tinggi bangunan

20 m. Hitunglah:
a. Luas bangunannya!

Jawab: ............................................................................................................................................................................
b. Harga bangunan jika harga bahan untuk membuat bangunan Rp 15.000,00/m², berapa harga bangunan itu?

Jawab: ............................................................................................................................................................................
8. Suatu prisma tegak alasnya berbentuk trapesium sama kaki dan mempunyai panjang sisi sejajar 8 cm, 18 cm, dan

tinggi trapesium 12 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, hitunglah:
a. Luas alas.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
b. Luas prisma.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
c. Volume prisma.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
9. Sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran 30 cm x 25 cm x 20 cm. Hitunglah:

a. Panjang diagonal ruang.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

b. Luas permukaan balok.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

c. Volume balok.
Jawab: ............................................................................................................................................................................

10. Diketahui jumlah panjang rusuk balok 144 cm. Jika perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok = 5 : 4 : 3, hitunglah:
a. Panjang, lebar, dan tinggi.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
b. Volume.

Jawab: ............................................................................................................................................................................
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PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi Kasus

Mata pelajaran : Matematika
Materi : Bangun Ruang Sisi Datar
Alokasi waktu : 2 x 40 menit
Nama siswa : …….
Kelas : ……

No Aspek yang dinilai Penilaian

1 2 3

1 Komunikasi

2 Sistematika penyampaian

3 Wawasan

4 Keberanian

5 Antusias

6 Penampilan

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.

Catatan Kepala Sekolah

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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A. LUAS PERMUKAAN BANGUN RUANG
Menanya
Kreativitas siswa

Ayo Kerjakan
1. a. AB, BC, CD, DE, EF, AF, GH, HI, IJ, JK, KL, GL, AG,

BH, CI, DJ, EK, FL
b. ABCDEF, GHIJKL, ABHG, BCIH, CDJI, DEKJ, EFLK,

AFLG
c. Alas : ABCDEF

Atas : GHIJKL
2. a. Lalas = 10 x 10 = 100 cm2

b. Lsisi tegak = 4 x 
1
2 x 10 x 4 = 80 cm2

c. Lpermukaan = 100 + 80 = 180 cm2

Tugas Proyek
Kreativitas siswa

Menalar
Kreativitas siswa

B. VOLUME BANGUN RUANG SISI DATAR
Menanya
Kreativitas siswa

Ayo Kerjakan

1. Volume = 
1
3 x L . alas x t

126 = 
1
3 x L . alas x 14

3 x 126 = L . alas x 14

L . alas = 
378
14  = 27 cm2

2. Volume = L . alas x t
238 = 34 x t

t = 
238
24  = 7 cm

3. Volume balok = p x l x t
= 5 x 3 x 4
= 60 cm2

Mencoba
Kreativitas siswa
Menalar
Volume prisma = 1792 cm3

Luas alas = luas ersegi panjang
= 14 x 8 x 1 = 112 cm2

Volume prisma = luas alas x tinggi
= 112 cm2 x 16 cm = 1.792 cm3

C. BANGUN RUANG TIDAK BERATURAN
Menanya
Kreativitas siswa

Ayo Kerjakan
1. a. Jumlah panjang rusuk = 156

4p + 4l + 4t = 156
4(3x + 2) + 4(x + 5) + 4(2x – 4) = 156

b. nilai x
4(3x + 2) + 4(x + 5) + 4(2x – 4) = 156
24x + 12 = 156
24x = 144
x = 6

2. V1 = p x l x t = 60 x 50 x 100 = 300.000 cm3

V2 = p x l x t = 40 x 30 x 20 = 24.000 cm3

V1 – V2 = 300.000 – 24.000 = 276.000 cm3

3. Volume = 1331
s3 = 1331

s = 3 1331
s = 11

Mencoba
Kreativitas siswa

Menalar
Kreativitas siswa

Mengasosiasi
Aktivitas siswa

Mengeksplorasi
Kreativitas siswa

Mengomunikasi
Kreativitas siswa

Berpikir kritis

 

 



 





 

   
  

 


r

r

3 3

2

3

1. d r 3 7 3 cm

2. d 77 5 3
r 5
V 5 125 cm

3. L 16
s 16
s 4

d s 2 4 2 cm
4. V 8 6 4 192 cm
5. V 16 12 t

1.728 192 t
t 9 cm

EVALUASI
A. PILIHAN GANDA

1. d
L = 6s2 = 6 . 32 = 54 cm2

2. b
V = s3 L = 6s2

512= s3 = 6 . 82

s = 8 = 384 cm2

3. c
V = 10 x 10 x 10 = 1000 dm3 = 1000 liter

4. d
252 = 4(30 + 25 + a)
a = 63 – 55 = 8 cm

Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 BANGUN RUANG SISI DATAR
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5. a

2 2

2 2 2

AC 12 9 225 15

AG 12 9 8 289 17

   

    

6. c
V = 6 x 6 x 4

= 144 cm2

7. c
L = 2(15 . 12 + 12 . 9 + 15 . 9)

= 2(423)
= 846 cm2

8. b
V = 52 x 10 = 250 cm3

9. c

L = 2(
1
2 . 6 . 8) + 9(6 + 8 + 10)

= 48 + 216 = 264
10. a

281= s2 x 11
s2 = 81
s = 9 cm

11. c

780= 
1
2 x 2 x 3 x 5 = 5 3 cm3

12. d

780 = 
1
2 x 10 x 12 x t

t = 13
13. a

V = 
1
2 x 16 x 12 x 12 = 1.152 cm3

14. c

V = 
1
3 x

1
2 x 6 x 8 x 9 = 72 cm3

15. b

L = 322 + 
1
2 x 32 x 20 x 4

= 1024 + 1280
= 2304 cm2

16. a
Lalas = 256
sisi alas = 16 cm

t = 2 215 8 = 17 cm

Lpermukaan = 256 x 4 
16 x 17

2
= 256 + 544 = 800 cm3

17. c

L = 100 + 4 x 
1
2 x 10 x 13 = 360 cm2

18. d

V = 
1
3 x 30 x 20 x 24 = 4.800 cm3

19. b

V = 
1
3  x 182 x 14 = 1.512 cm3

20. c

100 = 
1
3  x 30 x t

t = 10 cm

B. Isian
1. L = 6 × 92 = 486 cm2

2. L = 100 cm  r = 10
dr = r 3 = 10 3

3. d = 50 = 5 2
r = 5 cm
V = 53 = 125 cm3

4. V = p × l × t
180= 10 × 6 × t
180= 60t
t = 3

dr = 2 2 210 6 3 

= 100 36 9 

= 145  cm
5. L = P × l

112 = 14 × l
L = 8
L = 2(14 × 8 + 14 × 5 + 8 × 5)

= 2(112 + 70 + 40)
= 444 cm2

6. v = 20 × 15 × 10 = 3.000 cm3

7. V = 162 × 12 = 3.072 cm3

8. L = 2 × 
1
2 × 20 × 15 + 30(15 + 20 + 25)

= 300 + 30(60)
= 300 + 1.800 = 2.100 cm2

9. L = 162 + 4 × 
1
2 × 16 × 17

= 256 + 544 = 800 cm2

10. V = 
1
3 × 16 × 19 × 4 = 405,33 cm3

C. Uraian
1. a. 11 cm

b. 121 cm2

c. L = 6 × 121
= 726 cm3

d. V = 113 = 1331 cm3

2. a. LM = 
86
12 = 8 cm

b. dr = 2 2 212 8 4  = 224  cm
c. L = 2(12 × 8 + 12 × 4 + 8 × 4)

= 2(96 + 48 + 32) = 352 cm
d. V = 12 × 8 × 4 = 384 cm3

3. a. V = 
1
3 × 120 × t

720= 40t  t = 18 cm

b. L = 
1
2 d1 × d2

120= 
1
2 × 24 × d2  d2 = 10 cm
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SILABUS
Matematika VIII-2 Kurikulum 2013

Bab 4 Statistika

Alokasi Waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)

pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Siswa mampu:
3.10 Menganalisis data ber-

dasarkan distribusi data,
nilai rata-rata, median,
modus, dan sebaran data
untuk mengambil
kesimpulan, membuat
keputusan, dan membuat
prediksi;

4.10 Menyajikan dan menye-
lesaikan masalah yang
berkaitan dengan distri-
busi data, nilai rata-rata,
median, modus, dan
sebaran data untuk
mengambil kesimpulan,
membuat keputusan,
dan membuat prediksi.

Statistika, meliputi:
1. Rata-rata, median, dan modus;
2. Mengambil keputusan berdasarkan

analisis data;
3. Membuat prediksi berdasarkan analisis

data;
4. Penyajian data;
5. Ukuran pemusatan;
6. Ukuran penyebaran data.

1. Mencermati penyajian data dari berbagai
sumber media koran, majalah, atau
televisi;

2. Mencermati cara menentukan rata-rata,
median, modus, dan sebaran data;

3. Menganalisis data berdasarkan ukuran
pemusatan dan penyebaran data;

4. Mencermati cara mengambil keputusan
dan membuat prediksi berdasarkan
analisis dan data;

5. Menyajikan hasil pembelajaran tentang
ukuran pemusatan dan penyebaran data
serta cara mengambil keputusan dan
membuat prediksi;

6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan ukuran pemusatan dan
penyebaran data serta cara mengambil
keputusan dan membuat prediksi.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Bab 4 Statistika

Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas /Semester : VIII/ 2
Tahun Pelajaran : …./ …..
Alokasi Waktu : 12 JP (6 Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk data secara mandiri.
2. Melalui kegiatan mencoba, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk rata-rata, median, modus, dan sebaran

data dengan tepat.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi data berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran

data dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mengambil keputusan dan membuat prediksi

berdasarkan analisis dan data dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan mengomunikasikan, siswa diharapkan dapat menyampaikan hasil pembelajaran yang dilakukan dengan

percaya diri.
6. Melalui kegiatan menganalisis dan mencoba, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

statistika dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pengumpulan dan Penyajian Data

a. Pengertian datum dan data.
b. Pengertian statistik, sampel, dan populasi.

2. Penyajian Data
a. Tabel.
b. Diagram batang.
c. Diagram lingkaran.
d. Diagram garis.

3. Ukuran Pemusatan
a. Mean (Rataan).
b. Modus.
c. Median.

4. Ukuran Penyebaran Data
a. Jangkauan.
b. Kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil.
c. Distribusi ftekuensi.

D. METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan: Scientific Learning
2. Model Pembelajaran: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

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
mengambil kesimpulan, membuat
keputusan, dan membuat prediksi.

3.10.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk data.
3.10.2 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk rata-rata,

median, modus, dan sebaran data.
3.10.3 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi data berdasarkan

ukuran pemusatan dan penyebaran data.
3.10.4 siswa diharapkan dapat mengambil keputusan dan membuat

prediksi berdasarkan analisis dan data.
3.10.5 siswa diharapkan dapat menyampaikan hasil pembelajaran

yang dilakukan.

4.10.1 siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median,
modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan,
membuat keputusan, dan membuat prediksi.
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E. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
4. Alat peraga (jika diperlukan)

F. SUMBER BELAJAR
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pramanasari, Nurbaity Eka . 2018. Ayo Belajar Cerdas Matematika VIII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

4. Pertemuan ke-7 dan ke-8 (4 x 40 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada materi bab 3).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa

diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan

yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

Waktu

15 menit

130 menit

Orientasi peserta
didik kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.
dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
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Waktu

10 menit

70 menit

Mengorganisasikan
peserta didik

Membimbing penye-
lidikan individu dan
kelompok

• Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),
materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai:
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
hayat. Misalnya:

Dapatkah kalian memberikan contoh aplikasi pengumpulan dan penyajian data?
Jelaskan!"

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.
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Waktu

10 menit

70 menit

Men g emb an g ka n
dan menyajikan hasil
karya

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.

• Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru
siswa melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan
siswa.

• Mendiskusikan
siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai :
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Saling tukar informasi tentang:
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga diperoleh
sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi
kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat
pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.

• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan secara
tertulis tentang
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa
pertanyaan kepada siswa.

• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada
lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
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Waktu

10 menit

70 menit

Menganalisa dan
m e n g e v a l u a s i
proses pemecahan
masalah

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan

sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
membuktikan:
a. Pengumpulan dan penyajian data.
b. Penyajian data.
c. Ukuran pemusatan.
d. Ukuran penyebaran data.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap:
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin
tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan

pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan

proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit
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H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis

a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai

2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara
a) Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
b) Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
c) Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.

2) Portofolio/unjuk kerja
Laporan tertulis individu/kelompok.

3) Produk
2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

1) Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum
mencapai Kompetensi Dasar.

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya: meminta siswa untuk menjelaskan mengenai
mean, median, dan modus.

b. Pengayaan
1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan

kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya:

meminta siswa untuk membuat masalah yang berkaitan dengan statistika untuk dibuat kedalam penyajian data
yang sudah dipelajari.

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII / 2
Tahun Pelajaran : . .... / ....
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Toleran

Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan

konsisten.

Indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif

secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP

Mata pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VIII / 2
Materi pokok : Statistika

No. Nama OBSERVASI Jumlah Nilai
skor

Religius Jujur Gemar Disiplin Kerja Cinta
membaca keras tanah air

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : VIII

Rubrik Penilaian

No. Kriteria Kelompok

4 3 2 1

1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2 Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3 Kreativitas

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5 Kerapian hasil

6 Nilai estetika

Keterangan:
4 = sangat baik;
3 = baik;
2 = cukup baik;
1 = kurang baik

Jumlah skor
Nilai peroleh=

20

LAMPIRAN SOAL

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

1. Seorang petugas PDAM mengadakan penelitian air
sumur di suatu daerah dengan cara meneliti beberapa
gelas, yang diteliti: kadar kapurnya; kadar garamnya;
kadar mineralnya dan kadar berinya. Berdasarkan
keterangan di atas yang dimaksud populasi adalah
....
a. kadar mineral dan besinya
b. kadar kapur dan garamnya
c. beberapa gelas air sumur
d. air sumur

2. Dinas pendidikaan melakukan penelitian tentang hasil
ulangan umum semester ganjil SMP di Jawa tengah.
Sampel dari penelitian adalah ....
a. seluruh siswa SMP di Jawa Tengah
b. beberapa siswa SMP negeri dan swasta di

Jawa Tengah
c. siswa SMP swasta di Jawa Tengah
d. siswa SMP negeri di Jawa Tengah

3. 4, 5, 5, 6, 7, 6, 5, 8, 8, 9

Mean dari nilai ulangan matematika 10 siswa di atas
adalah ....
a. 7,2 c. 6,3
b. 6,5 d. 5,8

4. Rata-rata dari data 84, 91, 72, 68, 87 dan 78 adalah
....
a. 80,00 c. 80,33
b. 80,17 d. 80,50

5. Nilai-nilai yang diperoleh seorang anak dalam 6 kali
ulangan Matematika adalah: 84, 91, 72, 68, 87 dan
78. median dari nilai tersebut ....
a. 78 c. 84
b. 81 d. 91

6. Median dari data 14, 15, 15, 16, 17, 16, 15, 18, 18, 19
adalah ....
a. 15 c. 16,5
b. 16 d. 17

7. Median dari data: 11, 14, 16, 17, 18, 10, 12, 15, 11,
10, 18, 13, 14 adalah ....
a. 11,5 c. 13,5
b. 12,5 d. 14,5

8. Diketahui data:

Nilai  3 4 5 6 7 8 9  
Frekuensi 2 5 7 12  15  4 1  

Nilai rata-rata dari data di atas ....
a. 7,74 c. 6,07
b. 7,64 d. 5,64
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9. Median dari tabel frekuensi no.1 adalah ....
a. 5 c. 6,5
b. 6 d. 7

10. Diketahui data:

Nilai  3 4 5 6 7 9  
Frekuensi 2 4 6 10  5 3  

Tabel di atas merupakan data hasil ulangan matematika,
banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-
rata adalah ....
a. 6 c. 1
b. 8 d. 18

11. Mean berat badan dari 8 siswa ialah 38,7 kg. Setelah
kedatangan 1 siswa maka mean beratnya menjadi
37,3 kg. Anak yang baru datang beratnya ....
a. 18,65 kg c. 26,1 kg
b. 19,35 kg d. 38,7 kg

12. Tinggi rata-rata dari 5 anak adalah 158,8 cm.
Kemudian ada satu anak yang masuk kelompok
tersebut, sehingga tinggi rata-ratanya menjadi 156
cm, maka tinggi anak yagn baru masuk tersebut
adalah ....
a. 142 cm c. 155 cm
b. 143 cm d. 157 cm

13. Suatu sekolah jumlah
siswanya 450 orang, setelah
diadakan kegiatan ekstra-
kurikuler mengikuti OR = 10
% dan kesenian 12 % , maka
banyaknya siswa yang suka
tari adalah ....
a. 44 siswa
b. 54 siswa
c. 58 siswa
d. 68 siswa

14. Perhatikan diagram lingkaran
di atas, dalam suatu
penelit ian dari 1.000
penggemar menonton TV di
suatu daerah. Jumlah orang
yang gemar menonton SCTV
ada ....
a. 250 orang
b. 300 orang
c. 350 orang
d. 400 orang

15. Yang gemar menonton di RCTI pada soal No. 14 ada
....
a. 250 orang c. 350 orang
b. 300 orang d. 400 orang

 

108O 

INDOSIAR 

90O 

SCTV 
RCTI 

ANT 
36O 

MTQ

OR

Kesenian

Pramuka
Tari

10% 12%

PMR

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Mean dari data 7, 12, 8, 10, 15, 18, 14, x adalah 12. Nilai x adalah ....

2.  Dari data di samping panjang kelas interval yang digunakan adalah ....

3. Jangkauan kuartil dari data 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9 adalah ….
4. Diagram berikut menunjukkan banyak penumpang pada sebuah agen perjalanan.

Jika banyak penumpang selama satu minggu 175 orang.
Banyak penumpang pada hari Rabu adalah ....
a. 40 orang
b. 35 orang
c. 25 orang
d. 10 orang

5. Grafik di atas menunjukkan nilai matematika yang
diperoleh siswa kelas A dan B di suatu sekolah. Selisih
rata-rata dari kelas A dan B adalah ....
a. 0,10
b. 0,20
c. 0,25
d. 0,35

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar.

1. Buatlah tabel distribusi frekuensi data tunggal dari masing-masing data di bawah ini.
a. 6, 8, 8, 5, 6, 7, 7, 4, 9, 8

9, 5, 4, 7, 8, 8, 6, 5, 7, 7
b. 37, 38, 37, 36, 39, 39, 38, 36

40, 36, 38, 38, 40, 37, 38, 39
37, 38, 39, 38, 38, 37, 36, 38
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2. Hasil ulangan matematika kelas 9D dari 40 siswa sebagai berikut:
70 75 70 60 57 84 68 53 67 67
60 76 64 68 34 63 66 67 44 62
81 56 38 63 68 56 61 69 48 62
25 64 54 65 39 55 64 49 71 66

Buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompok!
3. Tunjukkan mana yang merupakan sampel dan yang merupakan populasi dari pernyataan berikut ini.

a. Pak RW ingin mengetahui keberhasilan program KB, Pak RW memilih salah satu RT di lingkungannya.
b. Pak Afif ingin mengetahui kadar garam yang terkandung dalam air sumur di rumahnya. dia mengambil 2 gelas air dari

sumur tersebut untuk diteliti.
c. Ibu akan membeli beras 50 kg, sebelum membeli ibu mengambil segenggam beras dari 1 karung beras yang

tersedia.
d. Dzaky membeli 10 kg kelengkeng, sebelumnya ia mencicipi 5 butir kelengkeng untuk memastikan rasanya yang

manis.
e. Seorang peneliti akan mengetahui kualitas hasil panen padi di desa Kledung Kradenan, dia mengambil hasil panen

padi milik kelompok tani A di desa itu.
4. Buatlah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dari tabel nilai ulangan matematika berikut.

Nilai Frekuensi 
6 
7 
8 
9 

10 

6 
14 
9 
7 
4 

5. Tentukan mean, median, dan modus untuk setiap data berikut ini.
a. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8
b. 8, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 6, 4, 7, 4, 9, 8
c. 3 kg, 4 kg, 5 kg, 4 kg, 7 kg, 6 kg, 7 kg, 6 kg, 7 kg
d. 1,70 m ; 1,60 m ; 1,55 m ; 1,80 m ; 1,40 m ; 1,60 m ; 1,5 m ; 1,65 m

6. Tentukan kuartil dan jangkauan kuartil data di bawah ini.
a. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8
b. 8, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 6, 4, 7, 4, 9, 8
c. 3 kg, 4 kg, 5 kg, 4 kg, 7 kg, 6 kg, 7 kg, 6 kg, 7 kg
d. 1,70 m ; 1,60 m ; 1,55 m ; 1,80 m ; 1,40 m ; 1,60 m ; 1,5 m ; 1,65 m

7. Nilai rata-rata hasil ulangan matematika dari 40 siswa adalah 8. Jika anak ke 41 mendapat nilai 9, maka berapa nilai-rata-
rata ke 41 siswa itu?

8. Berat badan 12 orang siswa tercatat seperti pada tabel berikut.

Banya k sisw a 2 1  3 1 2  2 1 

Berat  (kg) 3 5 36  38 40 4 1 42  45 

Tentukan mean, median, modus.
9. Berat badan 15 orang siswa tercatat seperti pada tabel berikut.

Banya k siswa 2 2 4 1 3  2 1  

Berat  (kg) 35 36  38 40 4 1 42 45  

Tentukan kuartil dan jangkauan kuartilnya.
10. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa yang mengikuti tes khusus Matematika. Nilai 30 siswa itu tersusun dalam tabel

berikut.
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PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi Kasus

Mata pelajaran : Matematika
Materi : Statistika
Alokasi waktu : 2 x 40 menit
Nama siswa : …….
Kelas : ……

No Aspek yang dinilai Penilaian

1 2 3

1 Komunikasi

2 Sistematika penyampaian

3 Wawasan

4 Keberanian

5 Antusias

6 Penampilan

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.

Catatan Kepala Sekolah

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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Menalar
Populasi = semua siswa SMPN Ambon
Sampel = beberapa siswa yang diwawancara dari
masing-masing kelas

Ayo Kerjakan

1. a. Tinggi Badan Turus Frekuensi

140 – 144 IIII 4
145 – 149 IIII  I 6
150 – 154 IIII 5
155 – 159 I 1
160 – 164 III 3
165 – 169 I 1

b.

2

4

6

8

10

140 - 144 145 - 149 150 - 154 155 - 159 160 - 164 165 - 169 Tinggi

Frekuensi

2. a.

2

4

6

8

10

Nilai

Frekuensi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b. Nilai 6 = 
3

18  x 360o = 60o

Nilai 7 = 
5

18  x 360o = 100o

Nilai 8 = 
7

18  x 360o = 140o

Nilai 9 = 
2

18  x 360o = 40o

Nilai 10 = 
1

18  x 360o = 20o

Diagram lingkaran

Nilai
9

Nilai
10

Nilai
6

Nilai
7

Nilai
8

60o

10o

40o

100o
140o

Ayo Kerjakan
1. a. Jumlah siswa = 6 + 4 + 12 + 8 + 4 + 6 = 30

b. Rata-rata

= 
(6 x 5 + 4 x 6 + 12 x 7 + 7 + 8 x 8 + 4 x 9 + 6 x 10)

30
= 7,45

2. a. Mean = (13 + 11 + 7 + 7 + 10 + 7 + 8) : 7 = 9
Median = 8
Modus = 7, karena muncul 3 kali

b. Mean = 
(9 + 5 + 8 + 7 + 9 + 4 + 6 + 4 + 8 + 8)

10  = 6,9

Median = (7 + 8) : 2 = 7,5
Modus = 8, muncul paling banyak

3. a. 9 + 6 + 11 + 4 + 5 = 35

b. Mean = 
(9 x 5 + 6 x 6 + 11 x 7 + 4 x 8 + 5 x 9)

35  = 6,7

Median = data ke-18 = 7
Modus = 5, muncul paling banyak

4. a. Mean = 
(9 + 7 + 4 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7 + 9 + 8)

10  = 6,7

Median = 
(7 + 7)

2  = 7

Modus = 4, 7, 8, 9

b. Mean = 
(17 + 15 + 18 + 16 + 14 + 19 + 10 + 11)

8  = 15

Median = 
(15 + 16)

2  = 15,5

Modus = semua modus, karena masing-masing
muncul 1 kali

c. Mean = 
(4 + 6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8)

7 = 6,71

Median = 7
Modus = 8

Mencoba
1. a. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9

       
       Q1      Q2       Q3
Q1 = 4
Q2 = 7
Q3 = 9

b. Jangkauan kuartil = Q3 – Q1 = 9 – 4 = 5
2. a. 34, 35, 36, 36, 37, 38, 38
                 

   Q1      Q2     Q3
Jangkauan kuartil: Q3 – Q1 = 38 – 35 = 3

b. 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19
                      

       Q1       Q2        Q3
Jangkauan kuartil = 18 – 15 = 3

Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 STATISTIKA
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c. 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119
                        

         Q1        Q2        Q3
Jangkauan kuartil = 117,5 – 12,5 = 5

Tugas Proyek

1.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Jan Feb Maret April Mei Juni Bulan

Jumlah

a. Rata-rata = 
(8 + 12 + 12 + 10 + 14 + 16) 72

6 6
 = 12 ton

b. Median = 12 + 
12
2 =12

c. Q1 = 10; Q2 = 
(12 12)

2


 = 12; Q3 = 14

2.

2

4

6

8

10

12

36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 Berat badan

Frekuensi

Tugas Terapan
1. a. Jumlah siswa = 2 + 8 + 17 + 13 + 10 = 50 siswa

b.

2. a.
Interval Ferkuensi

Berat Badan (kg) Siswa

30 – 34 4
35 – 39 15
40 – 44 13
45 – 49 8

b. Kelas modus berada pada kelompok berat badan 35 –
39 yaitu sebanyak 15 siswa

3. a.

b. Jumlah SHU tahun 1996 mengalami penurunan, namun
setelahnya mengalami kenaikan yang signifikan

4.

5. a.

b. Matematika:  
9

100% 225%
40

Bahasa Indonesia:  
7

100% 175%
40
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Bahasa Inggris:  
11

100% 275%
40

IPA:  
8

100% 200%
40

IPS:  
5

100% 125%
40

EVALUASI
A. PILIHAN GANDA

1. b. beberapa siswa
2. a. air sumur

3. b.
(78 84)

2


 = 81

4. c.
63
10  = 6,3

5. a.
480
6  = 80

6. b.
(16 16)

2


 = 16

7. d. 14 ––> data ke-7

8. c.
279
46  = 6,07

9. b.
(6 6)

2


 = 6

10. c. rata-rata =
174
30  = 5,8

dibawah rata-rata = 2 + 4 + 6 = 12
11. c. (37,3 x 9) – (38,7 x 8) = 26,1
12. a. (156 x 6) – (158,8 x 5) = 142

13. b. Tan = 
12
100  x 450 = 54

14. a.
90
360  x 1000 = 250 orang

15. c.
126
360  x 1000 = 350

B. ISIAN
1. 84 + x = 12 x 8  x = 96 – 84 = 12
2. 50 – 40 = 10
3. 7,5 – 5 = 2,5

C. URAIAN
Modus = 1,6

1.
Data Turus Frekuensi

a.
4 II 2
5 III 3
6 III 3
7 IIII 5
8 IIII 5
9 II 2

Data Turus Frekuensi
b.

36 IIII 4
37 IIII 5
38 IIII IIII 9
39 IIII 4
40 II 2

2.
(40 x 8) + 9)

41  = 8,02

Matematika
225%

Bhs. Indo
175%

IPA
200%

Bhs. Inggris
275%

IPS
125%
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SILABUS
Matematika VIII-2 Kurikulum 2013

Bab 5 Peluang

Alokasi Waktu: 4 jam pelajaran/minggu
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)

pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Siswa mampu:
3.11 Menjelaskan peluang

empirik dan teoretik
suatu kejadian dari suatu
percobaan;

4.11 Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
peluang empir ik dan
teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.

Peluang, meliputi:
1. Titik sampel;
2. Ruang sampel;
3. Kejadian;
4. Peluang empirik;
5. Peluang teoretik;
6. Hubungan antara peluang empir ik

dengan peluang teoretik.

1. Mencermati permasalahan sehari-hari
yang berkaitan dengan peluang empirik
dan peluang teoretik;

2. Mencermati ruang sampel dari peluang
teoretik dan t itik  sampel dari suatu
kejadian pada suatu ruang sampel;

3. Melakukan percobaan untuk
menemukan hubungan antara peluang
empirik dengan peluang teoretik;

4. Menyajikan hasil pembelajaran peluang
empirik dan peluang teoretik.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Bab 5 Peluang

Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas /Semester : VIII/ 2
Tahun Pelajaran : …./ …..
Alokasi Waktu : 10 JP (5 Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan peluang empirik dan peluang teoretik secara

mandiri.
2. Melalui kegiatan mengumpilkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ruang sampel dari peluang teoretik

dan titik sampel dari suatu kejadian pada suatu ruang sampel dengan tepat.
3. Melalui kegiatan mencoba, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara peluang empirik dengan peluang

teoretik dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat dapat menyampaikan hasil pembelajaran yang dilakukan

dengan percaya diri.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. MATERI PEMBELAJARAN
1. Mengenal peluang kejadian.
2. Peluang teoritik.
3. Peluang empirik.

D. METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan: Scientific Learning
2. Model Pembelajaran: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media LCD projector.
2. Laptop
3. Bahan tayang
4. Alat peraga (jika diperlukan)

F. SUMBER BELAJAR
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pramanasari, Nurbaity Eka. 2018. Ayo Belajar Cerdas Matematika VIII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.

3.11 Menjelaskan peluang empir ik dan
teoretik suatu kejadian dari suatu
percobaan.

4.11 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan peluang empirik dan teoretik
suatu kejadian dari suatu percobaan.

3.11.1 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan peluang empirik
dan peluang teoretik.

3.11.2 Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ruang sampel dari
peluang teoretik dan titik sampel dari suatu kejadian pada
suatu ruang sampel.

3.11.3 Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara
peluang empirik dengan peluang teoretik.

4.11.1 Siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian
dari suatu percobaan.
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 5. Pertemuan ke-7 dan ke-8 (4 x 40 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada materi bab 4).
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka siswa

diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan

yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

Waktu

15 menit

130 menit

Orientasi peserta
didik kepada masalah

Mengamati
Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.
dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

• Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan siswa, dari media interaktif yang berhubungan dengan
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),
materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan buku-buku penunjang lain, dari
internet/materi yang berhubungan dengan
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
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Waktu

10 menit

70 menit

Mengorganisasikan
siswa

Membimbing penye-
lidikan individu dan
kelompok

• Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai:
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya
Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
hayat. Misalnya: "Dapatkah kalian memberikan contoh aplikasi peluang
kejadian dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan!"

Mengumpulkan informasi
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang
telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk mencari
dan membaca artikel tentang
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain
guna menemukan solusi masalah terkait materi pokok yaitu
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Aktivitas
Siswa melakukan aktivitas yang disajikan dalam buku penunjang baik secara
individu maupun kelompok.

• Mempraktikan
Bila ada aktivitas yang perlu dipraktikan, maka dengan pengawasan guru
siswa melakukan praktik tersebut, guna menambahkan nilai keterampilan
siswa.

• Mendiskusikan
siswa diminta berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai :
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Saling tukar informasi tentang:
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya sehingga diperoleh
sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi
kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat
pada buku pegangan siswa atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
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Waktu

10 menit

70 menit

Men g emb an g ka n
dan menyajikan hasil
karya

Menganalisa dan
m e n g e v a l u a s i
proses pemecahan
masalah

Mengomunikasikan
siswa berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan siswa lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.

• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan secara
tertulis tentang
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan siswa atau lembar
kerja yang telah disediakan.

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa
pertanyaan kepada siswa.

• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau pada
lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

Mengasosiasikan
siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan

sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• siswa mengerjakan beberapa soal mengenai
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
membuktikan:
a. Peluang kejadian.
b. Peluang teoritik.
c. Peluang empirik.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap:
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin
tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan

pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan

proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

15 menit
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H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis

a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai

2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara
a) Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
b) Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
c) Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.

2) Portofolio/unjuk kerja
Laporan tertulis individu/kelompok.

3) Produk
2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

1) Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM maupun kepada siswa yang sudah melampaui
KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum
mencapai Kompetensi Dasar.

2) Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya: meminta siswa untuk menjelaskan mengenai
peluang kejadian secara empirik.

b. Pengayaan
1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan

kepada siswa yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya:

meminta siswa untuk menjelaskan secara singkat tentang peluang kejadian secara teoritik.

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII / 2
Tahun Pelajaran : . .... / ....
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Toleran

Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan

konsisten.

Indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masih

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif

secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP

Mata pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VIII / 2
Materi pokok : Peluang

No. Nama OBSERVASI Jumlah Nilai
skor

Religius Jujur Gemar Disiplin Kerja Cinta
membaca keras tanah air

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : VIII

Rubrik Penilaian

No. Kriteria Kelompok

4 3 2 1

1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika

2 Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3 Kreativitas

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5 Kerapian hasil

6 Nilai estetika

Keterangan:
4 = sangat baik;
3 = baik;
2 = cukup baik;
1 = kurang baik

Jumlah skor
Nilai peroleh=

20

LAMPIRAN SOAL

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

1. Setiap anggota ruang sampel disebut ....
a. titik sampel
b. peluang
c. kejadian
d. sampel coba

2. Munculnya gambar atau angka pada pelemparan
sekeping uang logam adalah ....
a. kejadian mustahil
b. kejadian biasa
c. kejadian sampel
d. kejadian pasti

3. Berikut ini pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai
peluang nol, kecuali ....
a. ayam melahirkan
b. bumi berbentuk datar
c. setiap siswa mendapat peringkat 1 di kelasnya
d. bilangan genap yang habis dibagi 2

4. Pada pelemparan dua buah dadu, kejadian mata dadu
berjumlah 5 adalah ....
a. {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)}
b. {(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)}
c. {(1, 4), (2, 3)}
d. {(0, 5), (1, 4), (3, 2)}

5. Banyak anggota ruang sampel pada pelemparan
sekeping uang logam dan sebuah dadu yang
dilakukan secara bersamaan adalah ....
a. 12 titik sampel
b. 18 titik sampel
c. 20 titik sampel
d. 24 titik sampel

6. Peluang muncul mata dadu kurang dari 3 pada
percobaan sebuah dadu yang dilempar satu kali
adalah ....

a.
1
6 c.

2
3

b.
1
3 d.

5
6

7. Peluang terambil kartu King dari seperangkat kartu
bridge adalah ....

a.
3

13 c.
1

52

b.
2

13 d.
1

13
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8. Peluang muncul 1 gambar dan 2 angka pada
pelemparan 3 mata uang logam dilempar satu kali
adalah ....

a.
1
3 c.

1
8

b.
1
4 d.

3
8

9. Peluang mata dadu berjumlah 4 pada pelemparan 2
buah dadu adalah ....

a.
5

36 c.
5

12

b.
1

12 d.
1
4

10. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata
uang logam. Peluang muncul gambar dan mata dadu
genap adalah ....

a.
1
4 c.

1
3

b.
1

12 d.
5

12

11. Sebuah kotak terdapat 32 telur, 23 buah diantaranya
telur yang sudah pecah. Peluang terambil telur yang
masih baik adalah ....

a.
13
16 c.

5
16

b.
15
16 d.

9
16

12. Peluang muncul mata dadu berjumlah 7 pada
pelemparan 2 dadu adalah ....

a.
1
4 c.

3
12

b.
1
2 d.

1
6

13. Pada pelemparan dua buah dadu dilempar satu kali,
banyaknya ruang sampelnya adalah ….
a. 6 c. 12
b. 8 d. 36

14. Banyak anggota ruang sampel pada pelemparan
sebuah dadu dilempar dua kali adalah ....
a. 6 c. 12
b. 8 d. 36

15. Banyak anggota ruang sampel jika 3 mata uang
dilempar bersama sebanyak satu kali adalah ....
a. 6 c. 9
b. 8 d. 12

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat.

1. Banyaknya ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata uang dilempar satu kali adalah ....
2. Peluang muncul mata dadu lebih dari 3 pada percobaan sebuah dadu yang dilempar satu kali adalah ....
3. Sebuah mata uang dilempar tiga kali, banyaknya anggota ruang sampel adalah ....
4. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata uang logam. Peluang muncul gambar adalah ....
5. Peluang terambil kartu prima dari seperangkat kartu bridge adalah ....

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Empat buah mata uang dilepas bersama-sama satu kali, tentukan:
a. Anggota ruang sampel
b. Peluang munculnya 3 angka
c. Peluang paling sedikit 3 angka yang muncul.

Jawab: ......................................................................................................................................................................................

2. Sebuah dadu dan sebuah mata uang dilempar bersama-sama satu kali.
a. Tentukan anggota ruang sampelnya.
b. Jika A adalah kejadian munculnya gambar dan bilangan bukan prima, tentukan anggota dari A.
c. Tentukan peluang kejadian A.
Jawab: ......................................................................................................................................................................................

3. Sebuah dadu dilambungkan satu kali.
a. Mata berapa saja yang mungkin muncul?
b. Berapakah peluang munculnya masing-masing mata?
c. Berapakah peluang muncul mata ganjil?
d. Berapakah peluang muncul mata lebih dari atau sama

dengan 3?
Jawab: ........................................................................................................................................

4. Sebuah mata uang logam dilambungkan  satu kali.
Perhatikan bahwa tiap sisi mata uang logam mempunyai kesempatan sama untuk muncul.
a. Apakah hasil yang mungkin?
b. Apakah ruang sampelnya?
c. Berapa banyak hasil yang mungkin?
d. Misal E = kejadian muncul sisi B,  berapakah P(E)?
Jawab: ........................................................................................................................................
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5. Jika dua dadu dilempar bersama-sama, tentukan peluang:
a. Muncul mata dadu pertama sama dengan mata dadu kedua,
b. Muncul mata dadu berjumlah 5.

Jawab: ......................................................................................................................................................................................
6. Apa yang dimaksud dengan percobaan acak? Berikan contohnya paling sedikit tiga.

Jawab: ......................................................................................................................................................................................
7. Tuliskan perbedaan ruang sampel dan titik sampel. Berikan contohnya.

Jawab: ......................................................................................................................................................................................
8. Andri melempar 4 keping uang logam sekaligus. Tentukan ruang sampelnya dengan diagram pohon.

Jawab: ......................................................................................................................................................................................
9. Ibnu melemparkan sebuah dadu dan sekeping uang logam sekaligus. Tentukan ruang sampelnya dengan tabel.

Jawab: ......................................................................................................................................................................................
10. Tentukan ruang sampel dari percobaan berikut dengan cara yang kamu anggap paling mudah.

a. Pemilihan sebuah bilangan kelipatan 3 dari 10 bilangan positif pertama.
b. Sebuah bola diambil dari kotak yang berisi 3 bola merah, 4 bola kuning, dan 5 bola biru.
Jawab: ......................................................................................................................................................................................

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Pada gambar berikut ini,
panjang jari-jari OA = 5 cm.
Panjang OB = 13 cm. Panjang
garis singgung AB adalah ….
a. 8
b. 10
c. 12
d. 14

2. Pada gambar berikut ini,  PR
dan QR adalah garis singgung
lingkaran dengan lingkaran
yang berpusat di O. Panjang
OQ = 12 cm, OR = 20 cm.
Luas layang-layang OQRP
adalah ….
a. 178 cm2

b. 202 cm2

c. 192 cm2

d. 234 cm2

Perhatikan data hasil ulangan matematika kelas VIII
berikut, untuk menjawab soal nomor 3 dan 4.

9, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 8, 7, 6, 6, 8, 4, 5, 3, 5, 7
7, 6, 4, 6, 6, 6, 7, 9, 10, 5, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6

3. Nilai mean dari data tersebut adalah ....
a. 12,7 c. 14,7
b. 13,7 d. 15,7

4. Modus dan median dari data tersebut adalah ....
a. 5 dan 5 c. 6 dan 6
b. 5 dan 6 d. 6 dan 7

5. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah
15 cm maka luas permukaan kubus adalah ....
a.  875 cm²        c.  1250 cm²
b.  1350 cm²   d.   975 cm²

6. Sebuah balok mempunyai luas permukaan 376 cm².
Jika panjang balok adalah 10 cm dan lebar balok 6
cm, maka tinggi balok tersebut adalah ....
a.  6 cm              c. 8 cm
b.  7 cm               d.  9 cm

7. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar
5 cm dan tinggi 20 cm. Luas permukaannya adalah
....

a. 750 cm²      c.  800 cm²
b. 700 cm²          d.  650 cm²

8. Sebuah kerangka balok memiliki ukuran panjang 10
cm, lebar 8 cm, dan tinggi
9 cm. Jika kerangka balok tersebut terbuat dari
seutas kawat, maka banyaknya kawat yang
dibutuhkan untuk membuat kerangka tersebut
adalah...
a. 108 cm       c. 24 cm
b. 72 cm             d. 27 cm

9. Munculnya gambar atau angka pada pelemparan
sekeping uang logam adalah …
a. kejadian mustahil c. kejadian biasa
b. kejadian pasti d. kejadian sampel

10. Setiap anggota ruang sampel adalah …
a. kejadian c. titik sampel
b. peluang d. sampel coba

11. Selembar seng berbentuk persegipanjang berukuran
50 cm × 40 cm. Seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk
lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Luas seng yang
tidak digunakan adalah .… 
a. 744 cm2  c. 314 cm2 
b. 628 cm2  d. 116 cm2 

12. Luas seluruh permukaan kubus dengan panjang di-
agonal bidang 12 cm adalah ....
a. 216 cm2 c. 432 cm2

b. 288 cm2 d. 596 cm2

13. Sebuah model kerangka balok terbuat dari kawat
dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 40 cm, dan
tinggi 45 cm. Panjang kawat minimal yang diperlukan
untuk membuat 2 model kerangka balok adalah ....
a. 115 cm c. 460 cm
b. 230 cm d. 920 cm

14. Perhatikan gambar.

Titik O adalah pusat lingkaran.
Diketahui ABE + ACE +
ADE = 96o. Besar AOE
adalah ....
a. 32o

b. 48o

c. 64o

d. 84o



76 Perangkat Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

15. Perhatikan gambar.

Jika luas juring OBC = 60 cm2,
luas juring OAC adalah ....
a. 44cm2

b. 76 cm2

c. 104cm2

d. 120 cm2

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar.

1. Banyak anggota ruang sampel pada pelemparan sekeping uang logam dan sebuah dadu yang dilakukan bersamaan
adalah …

2. Tiga mata uang dilempar sekaligus sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul dua sisi angka adalah …
3. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan rusuk 12 dm. Jika bak mandi tersebut diisi air hanya separuh. Berapa liter

air dalam bak mandi tersebut?
4. Diketahui volume balok adalah 420 dm3. Jika panjang dan tinggi balok adalah 12 dm dan 5 dm, maka tentukanlah lebar

balok tersebut.
5. Perhatikan gambar bangun datar berikut!

Tentukan:
a. Luas daerah yang diarsir
b. Keliling bangun

6. Sudut yang dibentuk oleh jari- jari dengan berpotongan pada pusat lingkaran adalah …
7. Segi empat yang keempat titik sudutnya berhimpit dengan suatu lingkaran adalah …
8. Panjang garis singgung melalui sebuah titik di luar lingkaran adalah 48 cm, jika jari-jari lingkaran 14 cm, maka jarak antara

titik dengan pusat lingkaran adalah …
9. Jarak titik pusat lingkaran dengan sebuah titik yang berada di luar lingkaran adalah 39 cm. panjang garis singgung yang

melalui titik tersebut adalah 36 cm. jari-jari dari lingkaran tersebut adalah …
10. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan

berdasarkan data adalah …
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PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi Kasus

Mata pelajaran : Matematika
Materi : Peluang
Alokasi waktu : 2 x 40 menit
Nama siswa : …….
Kelas : ……

No Aspek yang dinilai Penilaian

1 2 3

1 Komunikasi

2 Sistematika penyampaian

3 Wawasan

4 Keberanian

5 Antusias

6 Penampilan

...........................,  ..........

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.

Catatan Kepala Sekolah

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 PELUANG

Menanya
Kreativitas siswa

Ayo Kerjakan

1. Dadu/mata 
uang 

Angka 
(A) 

Gambar 
(G) 

1 (1,A) (1,G) 
2 (2,A) (2,G) 
3 (3,A) (3,G) 
4 (4,A) (4,G) 

5 (5,A) (5,G) 
6 (6,A) (6,G) 

 
2. a.  A B C D 

A (A,A) (A,B) (A,C) (A,D) 
B (B,A) (B,B) (B,C) (B,D) 

C (C,A) (C,B) (C,C) (C,D) 

D (D,A) (D,B) (D,C) (D,D) 

b. 16 pilihan
c. AA, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD, CA, CB, CC, CD,

DA, DB, DC, DD
3. a. 3 minuman x 4 makanan = 12 macam pesanan

b. nasi rames
nasi ayam

teh nasi kuning
nasi kebuli

nasi rames
nasi ayam

kopi nasi kuning
nasi kebuli

nasi rames
nasi ayam

es sirup nasi kuning
nasi kebuli

Ruang sampel: {(teh, nasi remes), (teh, nasi ayam), (teh,
nasi kuning), (teh, nasi kebuli),(kopi, nasi remes), (kopi,
nasi ayam), (kopi, nasi kuning), (kopi, nasi kebuli), (es
sirup, nasi remes), (es sirup, nasi ayam), (es sirup, nasi
kuning), (es sirup, nasi kebuli)

4. bersisik
ikan laut

tidak bersisik

bersisik
ikan tawar

tidak bersisik
ada 4 macam

5.

Banjarmasin Balikpapan Palu
bus

kapal

pesawat udara

kapal

pesawat udara

Tugas Proyek
Kreativitas siswa

Tugas Terapan
Aktivitas siswa

Menalar
Kreativitas siswa

Mengasosiasi
Penyelidikan siswa

Mengomunikasi
Aktivitas siswa

Mencoba
Aktivitas siswa

Berpikir Kritis
Kreativitas siswa

EVALUASI
A. PILIHAN GANDA

1. b. kejadian pasti
2. c. titik sampel
3. a. ayam melahirkan
4. b. {(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)}
5. a. 12 titik sampel

6. b.
1
3

7. d.
1

13

8. d.
3
8

9. b.
1

12

10. a.
1
4

11. d.
9

16

12. d.
1
6

13. d. 36
14. d. 36
15. b. 8

B. ISIAN
1. 12 ruang sampel

2.
3 1
6 2


3. 23 = 8

4.
6 1

12 2


5.
16 4
52 13



C. URAIAN
1. a. {(AAAA), (AAAG), (AAGA), (AGAA), (GAAA),

(AAGG), (AGAG), (GAAG), (GAAG), (AGGA),
(GAGA), (GGAA), (GGAG), (GAGG), (AGGG),
(GGGG)}
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b. P(3 angka) = 
4 1

16 4


c. P(3 angka atau lebih) = 
5

16
2. a. {(G,1), (G,2), (G,3), (G,4), (G,5), (G,6), (A,1),

(A,2), (A,3), (A,4), (A,5), (A,6)
b. {(G,1), (G,4), (G,6)}

c. p(A) = 
3 1

12 4


3. a. 1,2,3,4,5, atau 6

b.
1
6

c.
1
2

d.
4 2
6 3


A. PILIHAN GANDA
1. c

AB2= 132 – 52

= 169 – 25
= 144

AB = 12 cm
2. c

QR2= 202 – 122

= 400 – 144
= 256

QR = 16
L = 12 × 16

= 192 cm2

3. a. Mean = jumlah data/banyaknya data = 254/20=12,7
4. c. 6 dan 6 (sudah jelas)
5. b

Pembahasan:
Luas = 6 x s²

             = 6 x 15²
               = 6 x 225
                  = 1350 cm²  

Jadi luas kubus adalah 1350 cm² 
6. c

Pembahasan:
Luas = 2 (p x l) + 2 (l x t) + 2 (p x t)
376     = 2 (10 x 6) + 2 (6 x t) + 2 (10 x t)
376     = 2 (60) + 2 (6t) + 2 (10t)
376     = 120 + 12t + 20t
376     = 120 + 32t
376 – 120 = 32t
256     = 32t
256 : 32     = t
8    = t  
Jadi tinggi balok adalah 8 cm.

7. b
Pembahasan:
Luas = 2 (p x l) + 2 (l x t) + 2 (p x t)

              = 2 (10 x 5) + 2 (5 x 20) + 2 (10 x 20)
= 2 (50) + 2 (100) + 2 (200)

                  = 100 + 200 + 400
                   = 700 cm²   
   Jadi luas balok adalah 700 cm².
8. a

Pembahasan:
Ingat balok mempunyai 12 rusuk yaitu : 4 rusuk
panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Maka panjan
kawat dapat dihitung dengan cara berikut:
Panjang kawat = (4 x p) + (4 x l) + (4 x t)

                              = (4 x 10) + (4 x 8) + (4 x 9)
                              = 40 + 32 + 36
                              = 108 cm  

Jadi panjang kawat adalah 108 cm .

9. d. kejadian sampel
10. c. titik sampel
11. a

Pembahasan:
Luas segi empat dengan ukuran 50 x 40 dikurangi
luas lingkaran dengan jari-jari 20 cm: 

L = o360


x r2

Lsegiempat = p x l = 50 x 40 = 2000 cm2

Llingkaran = r2 = 3,14 x 20 x 20 = 1256 cm2

Sisa seng = 2000 – 1256 = 744 cm2

12. c

2

2
2

panjang diagonal bidang = s 2
panjangdiagonalbidang 12

s = =
2 2

luas permukaan kubus = 6s

12 144
                                  = 6 = 6 × = 432 cm

22
 
 
 

13. d
panjang kawat minimal = 2 x panjang rusuk balok
= 2 x 4 (p +l + t) = 2 x 4 (30 + 40 + 45) = 2 x 460 = 920 cm

14. c
o

o

o

o

 3 sudut keliling = 96
13( sudut pusat) = 96
2

2        sudut pusat = 96 ×
3

              AOE = 64

15. b

2

Luas juring OAC OAC
Luas juring OBC OBC
Luas juring OAC 152=

60 120
152Luas juring OAC = × 60
120

                          76 cm






B. Uraian
1. 12 titik sampel
2. 20 kali
3. Volume kubus = s x s x s= 12 x 12 x 12 = 1728 dm3

Karena isi bak mandi hanya separuh, maka 1728 dm3

: 2 = 864 dm3 atau 864 liter

Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER



80 Perangkat Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

4. volume
lebar =

panjang × tinggi
420 420

        = = = 7
12 × 5 60

5. Pembahasan
a) Luas daerah yang diarsir

Luas daerah yang diarsir adalah luas persegi
dengan sis i 14 cm dikurangi dengan luas
SETENGAH lingkaran dengan jari-jari 7 cm. 

L = (s x s) – 
1
2 x p x r x r

L = (14 x 14) – 
1
2  x 

22
7 x 7 x 7

L = 196 – 77 = 119 cm2 
b) Keliling bangun

Keliling = 14 cm + 14 cm + 14 cm + 
1
2 × (2p × r) cm

Keliling = 42 cm + 
1
2  × (2 × 

22
7 × 7) = 42 + 22 = 64

cm 

6. Sudut pusat
7. Segiempat tali busur
8. x2 = 482 + 142

= 2.304 + 196
= 2.500

x = 50 cm
9. r2 = 392 – 362

= 1.521 – 1.296
= 225

r = 15 cm
10. statistika


