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SILABUS
Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

Bab1 Perbandingan (Rasio)

Alokasi waktu: 5 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.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

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

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.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

Siswa mampu:
3.7 menjelaskan rasio dua besaran

(satuannya sama dan berbeda);
3.8 membedakan perbandingan

senilai dan berbalik nilai dengan
menggunakan tabel data, grafik,
dan persamaan;

4.7 menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan rasio dua
besaran (satuannya sama dan
berbeda);

4.8 menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan perbandingan
senilai dan berbalik nilai.

Perbandingan (Rasio), meliputi:
1. Perbandingan dua besaran

dengan satuan yang sama;
2. Perbandingan dua besaran

dengan satuan yang berbeda;
3. Menyelesaikan masalah skala.

1. Mencermati permasalahan sehari-hari yang
berkaitan dengan penggunaan konsep rasio
atau perbandingan. Misal: peta, denah, maket,
foto, komposisi bahan makanan pada resep,
campuran minuman, dan komposisi obat pada
resep obat.

2. Mengumpulkan informasi tentang model
matematika dari konsep perbandingan
sebagai hubungan fungsional antara suatu
besaran dengan besaran lain berbentuk
perbandingan senilai, perbandingan berbalik
nilai;

3. Mengumpulkan informasi mengenai strategi
menyelesaikan masalah nyata yang
melibatkan konsep perbandingan;

4. Menyajikan hasil pembelajaran perbandingan
senilai dan berbalik nilai;

5. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan senilai den berbalik nilai.
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BAB 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1  Perbandingan (Rasio)

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perbandingan secara mandiri.
2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian perbandingan dan skala dengan

tepat.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perbandingan dua besaran dengan satuan yang

sama secara percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan perbandingan dua besaran dengan

satuan yang berbeda secara mandiri.
5. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah skala dengan cermat.
6. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengaplikasikan perbandingan (rasio) dengan tepat.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. Materi Pembelajaran
1. Pengertian Perbandingan

Pengertian perbandingan secara umum adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis
dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.

2. Perbandingan Dua Besaran dengan Satuan yang Sama
Suatu perbandingan yang satuan sama adalah dengan membandingkan dua besaran dengan jenis yang sama. Misal,
membandingkan ukuran, jarak, waktu, dan kecepatan.

3. Perbandingan Dua Besaran dengan Satuan yang Berbeda
Perbandingan yang satuan berbeda adalah membandingkan dua besaran dengan jenis yang berbeda, baik dalam
ukuran, jarak, waktu, dan kecepatan.

4. Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai
Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang memiliki nilai
atau harga yang sama. Bila nilai satu komponen naik maka komponen yang lain akan ikut naik pula. Sedangkan,
Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua nilai dari suatu besaran yang sejenis dimana semakin
banyak nilai suatu komponen naik maka komponen yang lain akan semakin turun. dan berlaku sebaliknya.

5. Menyelesaikan Masalah Skala
Masalah skala dapat diaplikasikan dalam:
a. Skala pada peta,
b. Skala sebagai suatu perbandingan,
c. Skala sebagai konsep alat ukur termometer,

3.7 menjelaskan rasio dua besaran (satuannya sama
dan berbeda);

3.8 membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai
dengan menggunakan tabel data, grafik, dan
persamaan;

4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio
dua besaran (satuannya sama dan berbeda);

4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan senilai dan berbalik nilai.

3.7.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perbandingan
(rasio).

3.7.2 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan rasio dua
besaran dengan satuan sama.

3.7.3 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan rasio dua
besaran dengan satuan berbeda.

3.8.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perbandingan
senilai.

3.8.2 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perbandingan
berbalik nilai.

3.8.3 siswa diharapkan dapat menyebutkan perbedaan
perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan
menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan.

4.7.1 siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan rasio dua besaran (satuannya sama
dan berbeda).

4.8.1 siswa diharapkan mampu menyelesaiakan masalah
yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik
nilai.

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
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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. Eka Pramanasari, Nurbaity. 2017. Ayo Belajar Cerdas Matematika VII 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 40menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan 15 menit
Guru:
Orientasi
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
3. Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
1. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman

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

maka siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Pengertian perbandingan (rasio),
b. Perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama,
c. Perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda,
d. Membedakan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama dan satuan

yang berbeda,
e. Perbandingan senilai,
f. Perbandingan berbalik nilai,
g. Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
h. Menggunakan skala dan perbandingan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan

sehari-hari.
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
4. Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
1. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
2. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada

pertemuan yang berlangsung.
3. Pembagian kelompok belajar.
4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran

Orientasi siswa kepada Mengamati
masalah Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan

perhatian pada topik
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

130 menit
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dengan cara:
• Melihat (tanpa atau dengan alat)

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini

Gambar tersebut akan membantu siswa untuk memahami
materi mengenai perbandingan (rasio).

• Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk
dapat dikembangkan siswa, dari media interaktif yang
berhubungan dengan
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

• 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. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

• Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

• Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/
global tentang materi pelajaran mengenai:
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Mengorganisasikan siswa Menanya
Guru memberikan kesempatan pada s iswa untuk
mengidentif ikas i sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.
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:
• Bagaimana cara mengaplikasikan perbandingan

(rasio) dalam kehidupan sehari-hari?
• Berikan maksimal tiga contoh soal beserta

penyelesaian, berkaitan dengan perbandingan (rasio)!
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Membimbing penyelidikan Mengumpulkan informasi
individu dan kelompok Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab

pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah
untuk mencari dan membaca artikel tentang
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok
atau kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait
materi pokok yaitu
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

• 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 perbandingan (rasio).

• Saling tukar informasi tentang:
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.
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.

Mengembangkan dan Mengomunikasikan
menyajikan hasil karya Siswa berdiskusi untuk menyimpulkan

• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau me-
dia lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti,
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan
pendapat dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang:
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.
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• 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. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

• 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.

Menganalisa dan Mengasosiasikan
mengevaluasi proses Siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari
pemecahan masalah 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. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

• 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, telit i, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Pengertian perbandingan,
b. Perbedaan perbandingan dua besaran dengan satuan

yang sama dan berbeda,
c. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai,
d. Skala.

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
Siswa:
• 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. siswa 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
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• 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 Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

• 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.

• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
Guru memberikan salah satu masalah yang berkaitan dengan perbandingan (rasio) terkait dengan perbandingan
senilai dan berbalik nilai, baik berupa masalah dalam kehidupan sehari-hari, atau soal yang lebih mudah.

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

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

Mencoba untuk menyelesaikan soal yang dibuat oleh teman sebangkunya dalam pembelajaran yang pernah
dilakukan, kemudian saling memberikan komentar atau diskusi dalam menyelesaikan masalah yang telah
disajikan.

...........................,   …………..

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

________________________ ________________________
NIP. NIP.

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VII / 2
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Waktu Pengamatan: Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator: 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Semangat

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

Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

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

masuih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat 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 : VII/Dua
Materi pokok : Perbandingan (Rasio)

OBSERVASI  
No. 
 

 
Nama 
siswa 

Religius Jujur   
 

Gemar 
membaca 

Disiplin  Kerja 
keras  

Cinta 
tanah 

air 

 
Jumlah 

skor 

 
Nilai 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          

 Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang

LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok

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

Rubrik Penilaian

Kelompok No. Kriteria 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. Kerapihan hasil     
6. Nilai estetika     

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

Nilai Perolehan = 
Jumlah Skor

20
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PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus

Mata pelajaran : Matematika
Materi : Perbandingan (Rasio)
Alokasi waktu : 2 x 40 menit
Nama siswa : …….
Kelas : ……

Penilaian  No. Aspek yang dinilai 

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.
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MENCOBA
1. Umur ayah

A 8
D 3
A 8
15 3

15 8
A 40 tahun

3






 

2. Umur ibu

I 7
D 3
I 7

15 3
15 7

I 35 tahun
3






 

3. Jumlah umur ketiganya
A + I + D = 40 + 35 + 15 = 90

LATIHAN
1. Uang yang diterima Aris

A 2
B 5

A 2
10.000 5

10.000 2
A Rp4.000,00

5






 

2. Uang yang diterima Cyila

B 5
C 10
10.000 5

C 10
10.000 10

C Rp20.000,00
5






 

3. Jumlah uang yang dibagikan Ayah
A + B + C = Rp4.000,00 + Rp10.000,00 + Rp20.000,00

= Rp34.000,00.

MENCOBA
1. 9 liter  108 km

12,5 liter  x km
Maka

9 liter 108 km
12,5 liter x

108 12,5
x 150 km

9




 

Jadi, jarak yang ditempuh apabila mobil tersebut telah
menghabiskan 12,5 liter bensin adalah 150 km.

2. 150 potong  6 hari
x potong  21 hari
Maka,

150 potong 6 hari
x potong 21hari

150 21
x 525 potong

6




 

Jadi selama 21 hari banyak pakaian yang dapat dijahit
adalah 525 potong.

3. 25 orang  60 hari
Karena ditambah pekerja 5 orang maka banyaknya pekerja
menjadi 30 orang,
30 orang  x hari
Maka

25 orang x hari
30 orang 60 hari

25 60
x 50 hari

30




 

Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan tersebut adalah 50 hari.

4. 3 hari  Rp52.500,00
x hari  Rp1.575.000,00
Maka

3 hari 52.500
x hari 1.575.000

3 1.575.000
x 90 hari

52.500




 

Jadi pak Amir mengeluarkan biaya sebanyak
Rp1.575.000,00, untuk menginap selama 90 hari.

5. 2 bulan = 60 hari
Sapi yang ada setelah dijual sebanyak 50 ekor adalah =
100 ekor

150 x
100 60

150 60x 90 hari
100



 

Jadi, persedian makanan akan habis 90 hari lagi.

LATIHAN
1. 2 lusin = 24 botol

15 botol  Rp. 127.500,00.
24 botol  x
Maka,

15 botol 127.500
24botol x

127.500 24
x 204.000

15




 

Jadi, untuk memesan 2 lusin botol kecap, uang yang harus
dibayar oleh toko itu adalah Rp204.000,00.

Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika VII SMP/MTs Semester 2
Kurikulum 2013

Bab 1  Perbandingan (Rasio)
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2. 36 anak = 6 buah
24 anak = x buah
Maka

36 anak x buah
24 anak 6 buah

36 6
x 9 buah

24




 

Jadi, jika jeruk tersebut dibagikan kepada 24 anak, maka
masing-masing anak akan mendapat 9 buah.

3. 10 gram  2.000 mg
150 gram  x mg
Maka

10 gram 2.000 mg
150 gram x mg

2.000 150
x 30.000 mg

10




 

Jadi, dalam 150 gram kuning telur ayam terkandung 30.000
mg kolestrol.

4. 5 jam  56 km/jam
4 jam  ? km/jam
Maka

5 jam x km / jam
4 jam 56 km / jam

5 56x 70 km / jam
4



 

Jadi, jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak
tersebut dalam waktu 4 jam, maka kecepatan rata-ratanya
harus 70 km/jam

5. 35 buku  Rp1.350,00
45 buku  x
Maka

35 buku x
45 buku 1.350

1.350 35
x 1.050

45




 

Jadi, jika dengan jumlah uang yang sama ia menghendaki
membeli 45 buah buku tulis, harga tiap-tiap buku adalah
Rp1.050,00.

MENCOBA
1. Karena satuan yang biasanya digunakan pada skala

adalah cm, ubah jarak sebenarnya ke cm terlebih dahulu
(m ke cm turun 2 tangga) = 600  100 = 60.000 cm.

jarak pada peta 12 1Skala
jarak sebenarnya 60.000 5.000

  

Jadi, skala denah tersebut adalah 1 : 5.000
2. Ubah jarak sebenarnya menjadi cm, 85 km = 8.500.000

cm.

Jarak pada peta skala jarak sebenarnya
1

8.500.000
1.700.000
8.500.000

5 cm
1.700. / 000

 

 

 

Jarak pada peta kota A dan B adalah 5 cm.
3. Biasanya jarak sebenarnya satuan yang digunakan adalah

km, ubah satuan skala menjadi km dengan cara membagi
skala dengan 100.000 (km ke cm turun 5 tangga = 100.000).
2.250.000 : 100.000 = 22,5.

jarak pada peta
Jarak sebenarnya

skala
8

8 22,5 180 km
1

22,5



   

4. Biasanya jarak sebenarnya satuan yang digunakan adalah
km, ubah satuan skala menjadi km dengan cara membagi
skala dengan 100.000 (km ke cm turun 5 tangga = 100.000).
250.000 : 100.000 = 2,5.

jarak pada peta
Jarak sebenarnya

skala
13

13 2,5 32,5 km
1

15



   

5. Karena satuan yang biasanya digunakan pada skala
adalah cm, ubah jarak sebenarnya ke cm terlebih dahulu
(m ke cm turun 2 tangga) = 36  100.000 = 3.600.000 cm.

jarak pada peta 9 1Skala
jarak sebenarnya 3.600.000 400.000

  

Jadi, skala yang digunakan adalah 1 : 400.000

LATIHAN
1. Karena satuan yang biasanya digunakan pada skala

adalah cm, ubah jarak sebenarnya ke cm terlebih dahulu
(m ke cm turun 2 tangga) = 360  100 = 36.000 cm.

jarak pada peta 24 1Skala
jarak sebenarnya 36.000 1.500

  

Jadi, skala denah tersebut adalah 1 : 1.500
2. Ubah jarak sebenarnya menjadi cm 580 km = 58.000.000

cm.

Jarak pada peta skala jarak sebenarnya
1

58.000.000
1.450.000
58.000.000

40 cm
1.450.000

 

 

 

Jarak pada peta kota A dan B adalah 40 cm.
3. Biasanya jarak sebenarnya satuan yang digunakan adalah

km, ubah satuan sekala menjadi km dengan cara membagi
skala dengan 100.000 (km ke cm turun 5 tangga = 100.000).
600.000 : 100.000 = 6

jarak pada peta
Jarak sebenarnya

skala
15

15 6 90 km
1
6



   

4. 12 meter = 1.200 cm

jarak pada peta 24 1Skala
jarak sebenarnya 1.200 50

  

Jadi, skala yang digunakan adalah 1 : 50.
5. Ubah jarak sebenarnya menjadi cm 110 m = 11.000 cm.

Jarak pada peta skala jarak sebenarnya
1 11.000

11.000 5 cm
2.200 2.200

 

   

Panjang lapangan pada denah adalah 5 cm.
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EVALUASI
A. Pilihan Ganda

1. d.   9
2. c.   Rp 56.000,00
3. a. 3,5 cm
4. d.   Rp 50.000,00
5. b. 6 : 7
6. a. 16
7. d.   Rp 161.000,00
8. c.   36
9. d.   150
10. d.   30 tahun
11. d.   90 kg
12. d.   4,41 km
13. a. 3
14. c.   40
15. a. 42
16. a. Rp 490.000,00
17. c.   96
18. c.   Rp 210.000,00
19. b. 10,75 km
20. b. Rp 66.250,00
21. a. Rp 270.000,00
22. d.   Rp 750.000,00
23. d.   Rp 50.000,00
24. b. 5
25. c.   60 km

B. Isian
1. Perbandingan 3 : 5, selisih 5 – 3 = 2

Kelereng feri 
3
2   8 = 12

2. Jarak pada sebenarnya = 100.000  4 cm
= 400.000 cm = 4km

3. Perbandingan umur 6 : 12, selisih 12 – 6 = 6

Umur Seno = 
12
6   10 = 20

Jadi, umur Seno adalah 20 tahun.
4. Perbandingan 7 : 8, selisih 8 – 7 = 1

1 tahun 6 bulan = 18 bulan

Umur Feri = 
7
1   18

= 126 bulan
= 10,5 tahun

5. Perbandingan 7 : 8, selisih 8 – 7 = 1
1 tahun 6 bulan = 18 bulan

Umur Feri = 
8
1   18

= 144 bulan
= 12 tahun

6. Jarak sebenarnya = 5,3 cm  2.475.000
= 13.117.500cm
= 131,175 km

7. Misalkan solar yang dibutuhkan untuk menempuh
jarak 156 km adalah t, maka:

5 t
65 156

5 156
t 12 liter

65




 

8. Misalkan lembar naskah yang dapat diselesaikan Wita
setelah 5 jam adalah m, maka

2 8
5 m

8 5
t 20 lembar

2




 

9. Misalkan banyak buku yang dibeli Evi adalah t, maka:

6 t
7.800 6.500

6.500 6t 5 buah
7.800



 

10. Perbandingan 15 : 8, selisih 15 – 8 = 7

Uang Handoko 
15
7   Rp 49.000,00 = Rp 105.000,00.

Jadi besar uang Handoko adalah Rp 105.000,00.

C. Uraian
1. Perbandingan 7 : 5, selisih 7 – 5 = 2.

Luas kebun pak Indra 
5
2   12 = 30 m2.

2. Misal, A = waktu atau hari, B = jumlah pekerja
A1 = 72 – 30 hari = 42 hari
B1 = 24 orang
A2 = 72 – 30 – 6 = 36 hari
Ditanyakan B2 = ….?
A1 . B1 = A2 . B2
42 . 24 = 36 . B2
1.008 = 36 . B2
B2 = 1.008 : 36
B2 = 28
Artinya, ada 28 pekerja yang harus dipekerjakan dan
tambahannya adalah: 28 pekerja – 24 pekerja = 4
pekerja.

3. Misalnya, A adalah jumlah pekerja dan B adalah waktu
atau jumlah hari
Artinya, A1 = 60 pekerja dan A2 = 60 + 20 pekerja = 80
pekerja.
Kemudian, B1 = 12 hari.
Ditanya B2 = . . .?
A1 . B1 = A2 . B2
60 . 12 = 80 . B2
720 = 80 . B2
9 = B2
Jadi, jika ditambah 20 pekerja, bangunan tersebut
akan dapat diselesaikan dalam 9 hari.

4. 1.200 kata 1 jam
1.800 kata x jam

1.200 kata 1 jam
1.800 kata x jam

1.800 1
x 1,5 jam

1.200




 

Jadi, untuk mengetik 1.800 kata diperlukan waktu
sebanyak 1,5 jam.

5. Jumlah umur ketiganya:

Jumlah umur 8 7 3
Umur Danu 3

Jumlah umur 18
15 3

15 18 270
Jumalh umur 90 tahun

3 3

 




  

PENGAYAAN

1. Volume mangkuk = 
15
8   200 ml

= 375 ml

2.
200 20.000.000 cm

Jarak pada peta 20 cm
1.000.000 1.000.000
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3. Usia ayah + usia anak = 64
Kita misalkan ayah = p dan anak = r
p + r = 64
Lalu ternyata umur ayah = 3 kali umur anak, sehingga:
p = 3  r
Kita substitusikan p dengan 3  r, menjadi:
3  r + r = 64
4  r = 64
r = 64 : 4
r = 16

4. Perbandingan 6 : 7, selisih 7 – 6 = 1

Berat badan Faris =  
6
1   4 = 24 kg

5.
3.200 y

8 12
12y 3.200 4.800
8



  

Jadi, uang yang dibutuhkan Rp4.800,00

PERBAIKAN
1. Perbandingan 4 : 3, jumlah 4 + 3 = 7

Uang Husna 
3
7   Rp350.000,00 = Rp150.000,00

Jadi, jumlah uang Husna adalah Rp150.000,00.
2. Perbandingan 2 : 3, jumlah 2 + 3 = 5

Banyak perempuan adalah 
2
5   25 = 10

3. Jawal = 10 orang
Wawal = 5 hari
Wkerja = 1 hari
Wsisa = 5 – 1 – 3 = 1 hari
Ditanya: Jakhir = ....?
10 . 5 = (10 . 1) + (1 . x)
50 = 10 + x
50 – 10 = x
40 = x
Jadi, tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 40 – 10 =
30 orang.

4. Usia Ika : Usia Tuti = 3 : 5

Usia ika =  
3

3 5   40 = 15

Jadi, usia Ika sekarang adalah 15 tahun.
5. Perbandingan 3 : 5, selisih 5 – 3 = 2

Kelereng Feri 
5
2   8 = 20

Jadi jumlah kelereng feri adalah 20 butir.
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SILABUS
Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

Bab 2 Aritmetika Sosial

Alokasi waktu: 5 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.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

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

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.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

Siswa mampu:
3.9 mengenal dan menganalisis

berbagai s ituasi terkait
aritmetika sosial (penjualan,
pembelian, potongan,
keuntungan, kerugian, bunga,
tunggal, persentase, bruto, neto,
tara);

4.9 menyelesaikan masalah
berkaitan dengan aritmetika
sosial (penjualan, pembelian,
potongan, keuntungan,
kerugian, bunga, tunggal,
persentase, bruto, neto, tara).

Aritmetika Sosial, meliputi:
1. Harga penjualan dan pembelian;
2. Keuntungan, kerugian, dan impas;
3. Persentase untung dan rugi;
4. Diskon;
5. Pajak;
6. Bruto, tara, dan netto;
7. Bunga tunggal.

1. Mencermati kegiatan-kegiatan sehari-hari
berkaitan dengan transaksi jual beli, kondisi
untung, rugi, dan impas;

2. Mencermati cara menentukan diskon dan
pajak dari suatu barang;

3. Mengamati konteks dalam kehidupan di
sekitar yang terkait dengan bruto, netto, dan
tara;

4. Mengumpulkan informasi tentang cara
melakukan manipulas i aljabar terhadap
permasalahan sehari-hari yang berkaitan
dengan artimetika sosial;

5. Menyajikan hasil pembelajaran tentang
aritmetika sosial;

6. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
aritmetika social.
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BAB 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 2 Aritmetika Sosial

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan nilai suatu barang secara mandiri.
2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan harga penjualan dan pembelian dengan tepat.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi untung dan rugi dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan diskon dengan mandiri.
5. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat menjelaskan pajak dengan tepat.
6. Melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan bruto, tara, dan netto dengan cermat.
7. Melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bunga tunggal dengan tepat.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. Materi Pembelajaran
A. Nilai Suatu Barang

Barang memiliki nilai untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang digunakan untuk memberikan
nilai pada barang tersebut adalah berupa uang, atau barang yang memiliki nilai hampir sama.

B. Harga Penjualan, Pembelian, Untung, dan Rugi
Dalam perdagangan, seseorang akan membeli suatu barang, kemudian ia akan menjualnya kembali. Dalam hal ini
pembelian barang disebut “Harga Pembelian”, sedangkan penjualan barang disebut “Harga Penjualan”. Selain itu
dalam transaksi
Jual beli diperoleh istilah-istilah:

> 0 (untung)

Harga jual – Harga beli = 0 (impas)

< 0 (Rugi)
1. Untung/Laba

Jika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian

Harga Penjualan Harga Pembelian Untung 

2. Rugi
Jika harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian

Harga Penjualan Harga Pembelian Rugi 

3. Impas
Jika harga penjualan sama dengan harga pembelian

Harga Penjualan Harga Pembelian

3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait
aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan,
keuntungan, kerugian, bunga, tunggal, persentase,
bruto, netto, tara);

4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika
sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan,
kerugian, bunga, tunggal, persentase, bruto, netto,
tara).

3.9.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan nilai suatu
barang.

3.9.2 siswa diharapkan dapat mendeskrips ikan harga
penjualan, pembelian, untung, dan rugi.

3.9.3 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi diskon, pajak,
bruto, tara, dan netto.

3.9.4 siswa diharapkan dapat menjelaskan bunga tunggal.

4.9.1 siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah
berkaitan dengan aritmetika sosial (penjualan,
pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga,
tunggal, persentase, bruto, netto, tara).

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
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4. Persentase Untung dan Rugi
a. Menentukan persentase untung dan rugi

Dalam perdagangan, besar untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk
persen.

Untung
Pesentase untung 100%

Harga pembelian
Rugi

Pesentase rugi 100%
Harga pembelian

 

 

b. Menentukan harga penjualan dan harga pembelian jika persentase untung atau rugi diketahui.
Jika persentase untung atau rugi diketahui, kita dapat menghitung harga beli atau harga jualnya. Kalian telah
mengetahui bahwa:

 Untung laba harga penjualan harga pembelian  , maka:

1) harga penjualan = harga pembelian + untung
2) harga pembelian = harga penjualan – untung

Rugi harga pembelian harga penjualan  , maka:

1) harga penjualan = harga pembelian – rugi
2) harga pembelian = harga penjualan + rugi

Catatan: Dalam bentuk persen, harga beli dapat dianggap sebagai modal = 100%.
C. Diskon, Pajak, Bruto, Tara, dan Netto

1. Diskon (Rabat)
Rabat (Diskon) dapat diartikan sebagai “potongan harga” yang diberikan penjual kepada pembeli.

2. Pajak
Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan
kepada Negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak bersifat mengikat dan
memaksa. Banyak sekali jenis-jenis pajak, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Perhitungan nilai pajak akan kalian pelajari pada bagian ini.

3. Bruto, Tara, dan Netto
Bruto (berat kotor) adalah berat barang beserta kemasan atau bungkusnya. Netto (berat bersih) adalah berat
barang tanpa kemasan atau bungkusnya. Tara adalah selisih antara bruto dan netto (berat kemasan atau bungkus
suatu barang).

Bruto Netto Tara
Netto Bruto Tara
Tara Bruto Netto

Tara
Pr esentase Tara 100%

Bruto

 
 

 

 

D. Bunga Tunggal

Bunga 1 tahun % bunga modal
n

Bunga dalam n bulan % bulan modal
12

Bunga dalam n tahun n % bulan modal

 

  

  

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. Eka Pramanasari, Nurbaity. 2017. Ayo Belajar Cerdas Matematika VII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran

Rata-rata pembelajaran dilakukan dalam 1 x 2 pertemuan (4 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan 15 menit
Guru:
Orientasi
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
3. Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
1. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman

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

maka siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan, Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak, Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

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

pertemuan yang berlangsung.
3. Pembagian kelompok belajar.
4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran

Orientasi siswa kepada • Mengamati 130 menit
masalah Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan

perhatian pada topik
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

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. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.
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• 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. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

• Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

• Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/
global tentang materi pelajaran mengenai:
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.
Untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Mengorganisasikan siswa Menanya
Guru memberikan kesempatan pada s iswa untuk
mengidentif ikas i sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.
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:
• Pernahkah kalian menghitung harga jual dari penjualan

barang yang memiliki diskon? Coba tuliskan masalah
yang pernah kalian selesaikan!

Membimbing penyelidikan Mengumpulkan informasi
individu dan kelompok Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab

pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

• Membaca sumber lain selain buku teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah
untuk mencari dan membaca artikel tentang
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
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c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,
Bruto, Tara, dan Netto;

d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.
• Mengumpulkan informasi

Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok
atau kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait
materi pokok yaitu
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

• 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. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

• Saling tukar informasi tentang:
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.
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.

Mengembangkan dan Mengomunikasikan
menyajikan hasil karya Siswa berdiskusi untuk menyimpulkan

• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau me-
dia lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti,
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan
pendapat dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang:
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

• 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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• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa:
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

• 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.

Menganalisa dan Mengasosiasikan
mengevaluasi proses Siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari
pemecahan masalah 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. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

• 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, telit i, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Definisi Nilai Suatu Barang;
b. Menjelaskan dan Mengaplikasikan Harga Penjualan,

Pembelian, Untung, dan Rugi;
c. Mengaplikasikan dan Menjelaskan Diskon, Pajak,

Bruto, Tara, dan Netto;
d. Mengaplikasikan Bunga Tunggal.

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
Siswa:
• 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. siswa 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
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• 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 Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

• 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.

• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
1. Meminta siswa melakukan proses jual beli dengan teman sekelasnya, kemudian menyajikan antara untung

dan rugi yang diperoleh dalam kegiatan yang dilakukan.
2. Siswa diminta untuk datang kepasar swalayan atau supermarket yang menyajikan diskon, lalu diminta untuk

menghitungkan harga yang harus dibayar setelah barang didiskon.
3. Membuat kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan.

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

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

“Membuat masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal beserta penyelesaiannya.”

...........................,   …………..

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

________________________ ________________________
NIP. NIP.

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VII / 2
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Waktu Pengamatan: Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator: 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Semangat

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

Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

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

masuih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat 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 : VII/Dua
Materi pokok : Aritmetika Sosial

OBSERVASI  
No. 
 

 
Nama 
siswa 

Religius Jujur   
 

Gemar 
membaca 

Disiplin  Kerja 
keras  

Cinta 
tanah 

air 

 
Jumlah 

skor 

 
Nilai 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          

 Keterangan pengisian skor:
4= sangat baik
3= baik
2= cukup
1= kurang

LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok

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

Rubrik Penilaian
Kelompok No. Kriteria 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. Kerapihan hasil     
6. Nilai estetika     

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

Nilai Perolehan =
Jumlah Skor

20
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PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus

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

Penilaian  No. Aspek yang dinilai 

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.
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika VII SMP/MTs Semester 2
Kurikulum 2013

Bab 2 Aritmetika Sosial

MENCOBA
1. 4  Rp75.000,00 = Rp300.000,00
2. 35  Rp1.550,00 = Rp54.250,00
3. 2 gross = 2  144 = 288 buah

288  Rp 7.500,00 = Rp2.160.000,00
4. (5  3.500) + (8  1.500) + (4  2.750) = 17.500 + 12.000

+ 11.000 = Rp 40.500,00
5. Rp50.000 – Rp40.500,00 = Rp9.500,00.

LATIHAN

1. Harga satu mi instan = 
33.250

Rp950,00
35

 .

2. Harga satu jepit rambut = 
216.000

Rp1.500,00
144

 .

3. Harga satu buku tulis = 
79.200 79.200 Rp2.200,00
3 12 36

 
 .

4. Harga Pembelian = (3  Rp100.000,00) – Rp30.000,00
= Rp300.000,00 – Rp30.000,00
= Rp270.000,00

5. Harga durian per buah = 
Rp270.000,00

Rp22.500,00
12

 .

Jadi, harga tiap buah durian itu adalah Rp22.500,00.

MENCOBA
1. 75  Rp16.600,00 = Rp1.245.000,00
2. 125  Rp14.400,00 = Rp1.800.000,00
3. 75 + 125 = 200 kg

200  Rp15.500,00 = Rp3.100.000,00
4. Total  harga pembelian = 1.245.000 + 1.800.000

= Rp3.045.000,00
Total harga penjualan = Rp3.100.000,00
Karena Harga jual > harga beli maka toko “Melati” mengalami
untung.
Sehingga, untung = harga jual – harga beli

= Rp3.100.000,00 – Rp3.045.000,00
= Rp55.000,00

5. Persentase untung = 
55.000

100% 1,81%
3.045.000

  .

LATIHAN
1. Harga jual = 300  Rp350,00 = Rp105.000,00
2. Harga jual = 250  Rp200,00 = Rp50.000,00
3. Total harga jual = Rp105.000,00 + Rp50.000,00

= Rp155.000,00
4. Total harga beli = Rp160.000,00

Total harga jual = Rp155.000,00
Karena Harga jual < harga beli maka pedagang tersebut
mengalami rugi.
Sehingga, rugi = harga beli – harga jual

= Rp160.000,00 – Rp155.000,00
= Rp5.000,00.

5. Persentase rugi = 
5.000 100% 3,125%

160.000
  .

MENCOBA
1. IPA = 500  Rp5.400,00 = Rp2.700.000,00

Matematika = 1.000  Rp6.600,00 = Rp6.600.000
Total = Rp2.700.000 + Rp6.600.000 = Rp9.300.000,00

Diskon = 
15

9.300.000
100

  = Rp1.395.000

Pemilik toko harus membayar
= Rp9.300.000 – Rp1.395.000 = Rp7.905.000,00

2. PPN 10% = 10%  Rp1.500.000,00 = Rp150.000,00.
Jadi, Pak Galih harus membayar TV sebesar

= Rp1.500.000,00 + Rp150.000,00 = Rp1.650.000,00

3. Persentase Tara = 
Tara

100%
Bruto



Pesentase tara bruto 2% 75
Tara 1,5 kg

100% 100%
 

  

4. 75  8 = 600 kg.
Harga beli = 600 x Rp 2.500,00 = Rp 1.500.000,00.

5. Neto = Bruto –Tara = 75 kg – 1,5 kg = 73,5 kg.
Harga jual = (73,5  8)  Rp3.000,00

= 588  Rp3.000,00 = Rp1.764.000,00
Untung = 1.764.000 – 1.500.000 = 264.000

LATIHAN
1. Harga awal = 50  Rp 1.500,00 = Rp 75.000,00

Diskon = 
20

75.000
100

  = Rp 15.000,00

Tina harus membayar = Rp75.000 – Rp15.000
= Rp60.000,00

2. Besar gaji = Rp950.000,00
Penghasilan tidak kena pajak = Rp380.000,00
PPh = 10%
Besar penghasilan kena pajak

= Rp950.000,00 – Rp380.000,00 = Rp570.000,00
Besar pajak penghasilan = 10%  penghasilan kena pajak

= 
10 Rp570.000,00
100



= Rp 57.000,00
Gaji yang diterima = Rp950.000,00 – Rp57.000,00 =
Rp893.000,00.
Jadi, besar gaji yang diterima Pak Rizal per bulan adalah
Rp893.000,00.

3. Besarnya tara =

tara
Persentase tara 100%

bruto
pesentase tara bruto 3% 80Tara 2,4 kg

100% 100%

 

   

4. 80  6 = 480 kg.
Harga beli = 480  Rp4.000,00 = Rp1.920.000,00.

5. Neto = Bruto –Tara = 80 kg – 2,4 kg = 77,6 kg.
Harga jual = (77,6  6)  Rp4.300,00

= 465,5  Rp4.300,00 = Rp2.002.080,00
Untung = 2.002.080 – 1.920.000 = 82.080
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MENCOBA
1. Misal: tabungan awal = M

persentase = p
tahun = a

9 9M
Bunga 12% M 9M%

12 100
Tabungan akhir bunga M

9M3.815.000 M
100

9M 100M
3.815.000

100
109M

3.815.000
100

3.815.000 100
M 3.500.000

109

    

 

   
 







 

2. Hal pertama yang dicari adalah bunga tabungan yang
didapatkan oleh ali selama menabung.
Bunga = tabungan akhir – tabungan awal
Bunga = 2.080.000 – 2.000.000
Bunga = 80.000
Bunga = a  p  M
80.000 = a  6%  2.000.000

80.000 = a  
6

100
 
 
 

  2.000.000

8 = 12a

a = 
8

12  tahun = 8 bulan

3. Bunga = p  M
Bunga = 2%  2.000.000

Bunga = 
2

100
 
 
 

  2.000.000

Bunga = 40.000

Angsuran Modal = 
M
b

Angsuran Modal = 
2.000.000

5
Angsuran Modal = 400.000
Angsuran perbulan = angsuran modal + bunga
Angsuran perbulan = 400.000 + 40.000
Angsuran perbulan = 440.000

4. Bunga = p  M
Bunga = 1,5%  6.000.000

Bunga = 
1,5
100
 
 
 

  6.000.000

Bunga = 90.000

Angsuran Modal = 
M
b

Angsuran Modal = 
6.000.000

12
Angsuran Modal = 500.000
Angsuran perbulan = angsuran modal + bunga
Angsuran perbulan = 500.000 + 90.000
Angsuran perbulan = 590.000

5. Misal: Tabungan awal = M
Persentase = p
Tahun = a

Bunga = a  p  M

Bunga = 
1

2
2   8%  M

Bunga = 
5
2

 
 
 

  8%  M

Bunga = 20M%

Bunga = 
20M
100

Bunga = 
M
5

Tabungan akhir = bunga + M

3.000.000 = 
M
5

 
 
 

 + M

3.000.000 = 
M
5

 
 
 

 + 
5M
5

 
 
 

3.000.000 = 
6M
5

M = 3.000.000  
5
6

M = 2.500.000

LATIHAN
1. Ingat 1 tahun = 12 bulan, jika a merupakan waktu meminjam

maka, a = 
5

12
 
 
 

.

Bunga = a  p  M

Bunga = 
5

12
 
 
 

  18%  400.000

Bunga = 
5

12
 
 
 

18
100
 
 
 

  400.000

Bunga = 30.000

Angsuran Modal = 
M
b

Angsuran Modal = 
400.000

5
Angsuran Modal = 80.000
Angsuran perbulan = angsuran modal + bunga
Angsuran perbulan = 80.000 + 30.000
Angsuran perbulan = 110.000
Jadi, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan
adalah Rp110.000,00.

2. Hal pertama yang dicari adalah bunga tabungan yang
didapatkan oleh ali selama menabung.
Bunga = tabungan akhir – tabungan awal
Bunga = 2.282.000 – 2.100.000
Bunga = 182.000
Bunga = a  p  M
182.000 = a  8%  2.100.000

182.000 = a  
8

100
 
 
 

  2.100.000

182 = 168a

a = 
182
168
 
 
 

 tahun = 
13
12
 
 
 

 tahun

a = 
13
12
 
 
 

  12 bulan

a = 13 bulan
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3. Bunga = p%  
n

12   M

36.000 = 4%  
n

12   600.000

36.000 = 4  n  500
9.000 = 500n
n = 9.000 : 500
n = 18
Jadi, satria menabung selama 18 bulan.

4. Bunga bank = 5.500.000 – 5.000.000 = 500.000

Bunga = b  
n

12   M

500.000 = b  
8

12   5.000.000

500.000 = b  
2
3   5.000.000

1 = b  
2
3   10

b = 
3

20  = 
15
100  = 15%

Jadi, persentase bunga bank per tahun adalah 15%.
5. Tabungan akhir = tabungan awal + bunga

636.000   = tabungan awal + (9%  
8

12   tabungan awal)

636.000   = tabungan awal + (9%  tabungan awal)
636.000   = 106%  tabungan awal

tabungan awal   = 
100
106   636.000

tabungan awal   = 600.000,00
Jadi, tabungan awal Bagas adalah Rp600.000,00.

EVALUASI
A. Pilihan Ganda

1. b. Rp72.000,00
2. a. Rp37.500,00
3. a. Laba Rp18.000,00
4. c.   Rp45.000,00
5. c.   Rp1.750,00
6. c.   20%
7. d.   25%
8. c.   Rp40.000,00
9. a. Rp1.800,00
10. c.   Rp666.000,00
11. c.   Rp600.000,00
12. b. Rp160.000,00
13. a. 10%
14. b. Rp475.000,00
15. b. 28,5 kg
16. b. Rp18.000,00
17. d.   8 bulan
18. c.   Rp236.000,00
19. c.   Rp1.308.000,00
20. d.   Rp2.200.000,00
21. a. Rp2.120.000,00
22. a. Rp34.000,00
23. b. 29,55 kg
24. c.   Rp600.000,00
25. c.   Rp24.000,00

B. Isian
1. Misal, harga beli = x

x + 0,05x = harga jual
x(1 + 0,05) = 126.000
1,05x = 126.000

126.000x 120.000
1,05

 

2. Misal, harga beli = x
x – 0,10x = harga jual
x(1 – 0,10) = 8.100.000
0,90x = 8.100.000

8.100.000x 9.000.000
0,90

 

3. Untung = Harga jual – harga beli – biaya
= Rp15.000.000,00 – Rp12.000.000,00 –
Rp500.000,00
= Rp2.500.000,00

2.500.000
% untung 100% 20,83%

12.000.000
  

4. Tara = %tara  bruto

2
Tara 40 0,8 kg

100
  

Netto = Bruto – Tara
Netto = 40 kg – 0,8 kg = 39,2 kg.

5. Data untuk tiap karung:
bruto 115 kg dan tara 2 kg
Neto = Bruto – tara = 115 – 2 = 113 kg
Neto 100 karung:
Neto = 100  113 kg

= 11300 kg = 113 kuintal
6. Total belanja = Rp60.000,00  5 = Rp300.000,00

25
Diskon 300.000 75.000

100
  

Kembalian
  = Rp300.000,00 – (Rp300.000,00 – Rp75.000,00)
  = Rp300.000,00 – Rp225.000,00
  = Rp75.000,00

7. Pajak = 10%  Rp2.700.000,00 = Rp270.000,00
Diskon = 5%  Rp2.700.000,00 = Rp135.000,00
Harga yang harus dibayar
  = Harga barang + pajak – diskon
  = Rp2.700.000,00 + Rp270.000,00 – Rp135.000,00
  = Rp2.835.000,00

8. Harga beli = 10  40.000 = 400.000
Harga jual = (7  50.000) + (2  40.000)

= 350.000 + 80.000 = 430.000
Untung = 430.000 – 400.000 = 30.000

30.000
% untung 100% 7,5%

400.000
  

9. Pajak = 10% x Rp250.000,00 = Rp25.000,00
Harga yang harus dibayar

= Rp250.000,00 + Rp25.000,00 = Rp275.000,00
10. Tabungan akhir = tabungan awal + bunga

Rp3.815.000,00 = M + 
9 12 M

100 100
   
 

Rp3.815.000,00 = M + 0,09M
Rp3.815.000,00 = 1,09M
M = Rp3.500.000,00
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C. Uraian
1. a. 1 kuintal = 100 kg

Harga penjualan = 90  Rp5.500,00
= Rp495.000,00

b. Rugi = Rp500.000,00 – Rp495.000,00
= Rp5.000,00

c.
5.000

% rugi 100% 1%
500.000

  

2. Total = Modal + bunga

Rp960.000,00 = Rp800.000,00 + 
n 12 800.000
12 100
   
 

Rp960.000,00 – Rp800.000,00 = 8.000n
Rp160.000,00 = 8.000n
n = 20 bulan

3. Beras = 1 kuintal = 100 kg
Persen Tara 2,5%
Harga beli = 2  Rp200.000,00 = Rp400.000,00


 

2,5% 100Tara 2,5 kg
100%

Neto = Bruto – Tara = 100 – 2,5 = 97,5 kg
Harga jual = (97,5  2)  Rp2.400,00

= 195  Rp2.400,00 = Rp468.000,00
Untung = Rp468.000,00 – Rp400.000,00

= Rp68.000,00
4. Harga beli = Rp 1.325.000,00

Neto = bruto – tara = 100 – 2 = 98 kg
Harga jual = (98  5)  Rp2.900,00

= 490  Rp2.900,00 = Rp1.421.000,00
Untung = Rp1.421.000,00 – Rp1.325.000,00

= Rp96.000,00

96.000
% untung 100% 7,25%

1.325.000
  

5. Besar penghasilan kena pajak = Rp. 950.000 – Rp.
360.000 = Rp. 590.000
Besar pajak penghasilan

= 10%  penghasilan kena pajak

= 
10
100   Rp590.000 = Rp59.000

Besar gaji Paman dalam sebulan adalah Rp950.000
– Rp59.000 = Rp891.000.

PENGAYAAN
1. Harga beli = Rp 55.000,00

Laba = 12%

untung% untung 100%
harga beli
harga jual harga beli

% untung 100%
harga beli

harga jual 55.00012% 100%
55.000

harga jual 55.000
0,12

55.000
6.600 harga jual 55.000
Harga jual 6.600 55.000 Rp61.600,00

 


 

 




 
  

2. 2 lusin = 2  12 = 24 buah
Harga beli = Rp500.000,00
Harga jual = 24  Rp20.500,00 = Rp492.000,00
Karena harga beli > harga jual maka pedagang tersebut
mengalami kerugian.
Rugi = harga beli – harga jual

= Rp500.000,00 – Rp492.000,00 = Rp8.000,00

3.
rugi% rugi 100%

harga beli
100.000 79.000

% rugi 100%
100.000

21.000
% rugi 100% 0,21 100% 21%

100.000

 


 

    

4.
11 12

Bunga Rp1.200.000,00 Rp132.000,00
12 100

   

5. Berat kotor (Bruto) = 2440 kg.
Berat karung keseluruhan (Tara) = 1  40 = 40 kg.
Neto = Bruto – Tara = 2440 – 40 = 2400 kg.
Penghasilan = 2400  1.500 = 3.600.000
Jadi, petani memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00.

PERBAIKAN
1. Harga jual = Rp552.000,00

Untung = 15%

untung
% untung 100%

harga beli
harga jual harga beli% untung 100%

harga beli
552.000 harga beli

15% 100%
hargabeli

552.000 harga beli
0,15

hargabeli

 

 


 




0,15 harga beli = 552.000 – harga beli
(0,15 + 1) harga beli = 552.000
1,15 harga beli = 552.000
Harga beli = Rp480.000,00

2. Harga awal = 120  Rp4.250,00 = Rp510.000,00

Diskon = 
20

Rp510.000,00
100

  = Rp102.000,00

Harga yang harus dibayar
= Rp510.000,00 – Rp102.000,00 = Rp408.000,00.

3. Harga awal = x

Diskon = 
50

x
100

  = 0,5x

Harga yang dibayar = x – 0,5x
20.000 = 0,5x
x = Rp40.000,00
Jadi, harga barang sebelum didiskon adalah Rp40.000,00.

4.
1,5% 100

Tara 1,5 kg
100%


 

Neto = bruto – tara
= (3  100) – (3  1,5)
= 300 – 4,5
= 295,5 kg

5. Tabungan Anto : b% =12%, dan M = 200.000

6 12Bunga 200.000 12.000
12 100

   

Total Anto = Rp200.000,00 + Rp12.000,00 = Rp212.000,00
Tabungan Ani : b% =10%, dan M = 250.000

6 10
Bunga 250.000 12.500

12 100
   

Total Ani = Rp250.000,00 + Rp12.500,00 = Rp262.500,00
Selisih = 262.500 – 212.000 = 50.500.
Jadi, selisih uang mereka adalah Rp50.500,00.
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SILABUS
Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

Bab 3 Garis dan Sudut

Alokasi waktu: 5 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.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

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

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.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

Siswa mampu:
3.10 menganalisis hubungan antar

sudut sebagai akibat dari dua
garis sejajar yang dipotong
oleh garis transversal;

4.10 menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan hubungan
antar sudut sebagai akibat dari
dua garis sejajar yang
dipotong oleh garis transver-
sal.

Garis dan Sudut, meliputi:
1. Garis;
2. Kedudukan garis;
3. Membagi garis;
4. Perbandingan ruas garis;
5. Pengertian sudut;
6. Jenis-jenis sudut;
7. Hubungan antar sudut Melukis

sudut.

1. Mencermati model gambar atau objek yang
menyatakan titik, garis, bidang, atau sudut;

2. Mencermati permasalahan sehari-hari yang
berkaitan dengan penerapan garis dan sudut;

3. Mencermati kedudukan dua garis, jenis-jenis
sudut, hubungan antar sudut;

4. Mencermati sudut-sudut yang terbentuk dari
dua garis yang dipotong oleh garis transver-
sal;

5. Mencermati cara melukis dan membagi sudut
menggunakan jangka;

6. Menyajikan hasil pembelajaran tentang garis
dan sudut;

7. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
garis dan sudut.
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BAB 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 3 Garis dan Sudut

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas /Semester : VII/Dua
Tahun Pelajaran : ...........
Alokasi Waktu : 8 JP (4 Pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menemukan konsep titik, garis, dan bidang secara

mandiri.
2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat menjelaskan kedudukan garis dengan tepat.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat menemukan konsep sudut dengan percaya diri.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan hubungan antar sudut dengan mandiri.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. Materi Pembelajaran
1. Konsep Titik, Garis, dan Bidang

Suatu titik tidak memiliki ukuran, biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah. Misalnya titik A pada gambar
berikut.

A

R

S

g

K

L

M
P

Suatu garis digambarkan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengidentifikasikan
bahwa garis tersebut dapat diperpanjang tanpa batas. Perhatikan garis g pada gambar di atas.
Suatu bidang digambarkan oleh permukaan meja atau dinding. Tentunya, bidang tersebut dapat kita perbesar dengan
memperpanjang sisi-sisi yang membentuk bidang tersebut. Perhatikan bidang P pada gambar di atas.

2. Kedudukan Garis
Posisi kedudukan suatu garis dengan garis yang lain, yaitu:
a. Garis l dikatakan sejajar dengan garis k, jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tidak akan

berpotongan.

g
h

I

k l

b. Garis m dikatakan memotong garis k, jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan bertemu pada satu titik.

P

P

k

l m

k

l

3.10 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat
dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis trans-
versal;

4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis
sejajar yang dipotong oleh garis transversal.

3.10.1 siswa diharapkan dapat menemukan konsep titik,
garis, dan bidang;

3.10.2 siswa diharapkan dapat menemukan kedudukan
garis;

3.10.3 siswa diharapkan dapat menemukan konsep sudut;
3.10.4 siswa diharapkan dapat menjelaskan hubungan antar

sudut.

4.5.1 siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai
akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis
transversal.

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
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c. Garis m dan garis k dikatakan berimpit, jika garis m terletak pada garis k (atau sebaliknya).

m k
3. Menemukan Konsep Sudut

a. Sudut adalah daerah yang diberi dua sinar dengan pangkal yang sama.
b. Besar sudut adalah besarnya jarak yang terbentuk akibat perpaduan (pertemuan) dua sinar garis atau ruas garis

pada satu titik.
c. Biasanya, satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat (…°) dan radian (rad). Sudut P biasanya

dilambangkan dengan P, dan besar sudut P dilambangkan dengan P.

Titik sudut   P Besar sudut yang terbentuk

Sinar garis 1

sinar garis 2

A

B

a) Ukuran sudut dalam derajat

1 derajat 60 menit atau 1 60
1 1

1 menit derajat atau 1'
60 60

1 1
1 menit 60 det ik atau 1' 60 '', 1 det ik menit atau 1''

60 60 '

  

 


   

Dengan pengertian seperti di atas, kalian dapat menghitung besar sudut pergeseran jarum pendek pada jam.
Pergeseran dihitung dari angka 12, satu putaran waktu adalah 12 jam, dan satu putaran sudut adalah 360°. Akibatnya

pergeseran satu jam adalah 
360

30
12


  .

Dengan cara yang sama, kalian juga dapat menghitung besar sudut pergeseran jarum panjang pada jam.
Pergeseran dihitung dari angka 12, satu putaran waktu adalah 60 menit, dan satu putaran sudut adalah 360°. Oleh

karena itu, pergeseran satu menit adalah 
360

6
60


  .

b) Penamaan sudut

B

A

C

B1

B2

1) Titik B adalah titik sudut B. Ingat, penulisannya selalu menggunakan huruf kapital.
2) Sudut yang terbentuk pada gambar di atas dapat juga notasikan dengan ABC atau CBA, B, dan B1 dan

B2.
Pada setiap sudut yang terbentuk, harus kita tahu berapa besarnya. Secara manual, kita dapat menggunakan alat
ukur sudut yaitu busur derajat. Alat ini dapat membantu kita mengukur suatu sudut yang sudah terbentuk dan
membentuk besar sudut yang akan digambar.

Garis vertikal

Garis horisontal Pusat busur

Jenis-jenis sudut:
a. Sudut siku-siku: ukuran sudutnya 90°.
b. Sudut lancip : ukuran sudutnya antara 0° dan 90°.
c. Sudut tumpul : ukuran sudutnya antara 90° dan 180°.
d. Sudut lurus : ukuran sudutnya 180°.
e. Sudut reflek : ukuran sudutnya antara 180° dan 360°.
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Sudut siku-siku
90  < Sudut tumpul < 180° °

Sudut lancip < 90°

Sudut lurus

180  < Sudut refleks < 360°°

180°

90°

Gambar 3.6 Jenis-jenis sudut

4. Hubungan Antar Sudut
a. Sudut yang saling bertolak belakang
b. Sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain
c. Sudut-sudut sehadap
d. Sudut-sudut dalam sepihak dan luar sepihak
e. Sudut-sudut dalam bersebrangan dan luar bersebrangan

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. Eka Pramanasari, Nurbaity. 2017. Ayo Belajar Cerdas Matematika VII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

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

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

Rata-rata pembelajaran dilakukan dalam 1 x 2 pertemuan (4 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan 15 menit
Guru:
Orientasi
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
3. Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
1. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman

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

maka siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

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

pertemuan yang berlangsung.
3. Pembagian kelompok belajar.
4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.
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Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran

Orientasi siswa kepada • Mengamati 130 menit
masalah Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan

perhatian pada topik
• Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
• Kedudukan garis;
• Menemukan konsep sudut;
• Hubungan antar sudut.
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. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• 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. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/
global tentang materi pelajaran mengenai:
a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Mengorganisasikan siswa Menanya
Guru memberikan kesempatan pada s iswa untuk
mengidentif ikas i sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.
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 menjelaskan titik, garis, dan bidang

sesuai dengan pemahaman kalian?
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Membimbing penyelidikan Mengumpulkan informasi
individu dan kelompok Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab

pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• Membaca sumber lain selain buku teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah
untuk mencari dan membaca artikel tentang
a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok
atau kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait
materi pokok yaitu
a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• 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. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• Saling tukar informasi tentang:
a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.
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.

Mengembangkan dan Mengomunikasikan
menyajikan hasil karya Siswa berdiskusi untuk menyimpulkan

• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau me-
dia lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang:
a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.
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• 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. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• 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.

Menganalisa dan Mengasosiasikan
mengevaluasi proses Siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari
pemecahan masalah 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. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

• 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, telit i, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Menemukan konsep titik, garis, dan bidang;
b. Kedudukan garis;
c. Menemukan konsep sudut;
d. Hubungan antar sudut.

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
Siswa:
• 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. siswa 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
· Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
· Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
· 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 Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

• 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.

• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
1. Meminta siswa untuk menghitung sudut yang dibentuk pada jarum jam di kelas mereka ketika jam pelajaran

matematika.
2. Siswa diminta untuk menggambarkan sudut sembarang dan memberikan nama pada sudut tersebut, lalu

meminta untuk mengukurnya.
3. Membuat kesimpulan dari apa yang telah dipahami dari materi yang disajikan.

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

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

1. Siswa diminta untuk menggambar dan menjelaskan jenis sudut yang digambar.
2. Siswa diminta untuk menuliskan perbedaan dari sudut yang telah digambarkan.
3. Siswa diminta untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang belum dipahami.

...........................,   …………..

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

________________________ ________________________
NIP. NIP.

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VII / 2
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Waktu Pengamatan: Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator: 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Semangat

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.
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Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasamadalamkegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

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

masuih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat 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 : VII/Dua
Materi pokok : Garis dan Sudut

OBSERVASI  
No. 
 

 
Nama 
siswa 

Religius Jujur   
 

Gemar 
membaca 

Disiplin  Kerja 
keras  

Cinta 
tanah 

air 

 
Jumlah 

skor 

 
Nilai 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          

 Keterangan pengisian skor:
4= sangat baik
3= baik
2= cukup
1= kurang

LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok

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

Rubrik Penilaian
Kelompok No. Kriteria 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. Kerapihan hasil     
6. Nilai estetika     

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

Nilai Perolehan =
Jumlah Skor

20
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PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus

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

Penilaian  No. Aspek yang dinilai 

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.
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MENCOBA
1. a. lancip

b. tumpul
c. tumpul

2. a. 37,5
b. 157,5
c. 90

3. a. 90 – 30 = 60
b. 180 – 30 = 150
c. 180 – 60 = 120

LATIHAN
1. a. lancip

b. tumpul
c. tumpul

2. a. 22,5
b. 82,5
c. 6,5

3. a. A – B = 50                       A = 3B
A – B = 50
3B – “B = 50
2B = 50
B = 25
A = 3B
A = 3. 25 = 75
A + B = 75 + 25 = 100

b. 180 – 75 = 105
c. 180 – 25 = 155

MENCOBA
1. A2 + B3 = 180

(3x + 45) + (5x + 23) = 180
3x + 5x + 45 + 23 = 180
8x + 68 = 180
8x = 180 – 68
8x = 112
x = 14
B3 = B1
5x + 23 = (5  14) + 23 = 93

2.
5 p
8 p 6




5(p + 6) = 8p
5p + 30 = 8p
8p = 5p + 30
8p – 5p = 30
3p = 30
p = 10

LATIHAN
1. 5a + a + 2a + 60 = 180

8a = 180 – 60
8a = 120
a = 15
5a 5 . 15 = 75
a 15
2a 2 . 15 = 30

2. - 108 = 56 + 4z
108 – 56 = 4z
52 = 4z
13 = z

- 4z + 12x + 56 = 180
1.13 + 12x + 56 = 180
52 + 56 + 12x = 180
12x = 180 – 52 – 56
12x = 72 x = 6

Jadi, nilai x + z = 6 + 13 = 19

EVALUASI
A. Pilihan Ganda

1. b. 105
2. c. 26
3. c. 95
4. b. 15
5. a. 70
6. c. 106
7. b. 72
8. d. 58
9. b. 72
10. b. 44
11. c. Tumpul
12. b. 15
13. b. 36

14. b.
1

15  putaran

15. c. 72
16. b. 60
17. c. 78
18. c. 60
19. a. 55
20. c. 53
21. c. 35
22. b. 15
23. c. 75
24. a. Sudut lancip
25. d. 90

B. Isian
1. 2  30 = 60
2. (90 – 40) : 10 = 5
3. 110
4. 9 21’ 39"
5. A1 = B5 (sehadap)

3x + 5 = 5x – 65
70 = 2x
35 = x

6. 180 – 112 = 68
7. T = 180 – 70 = 110
8. A = 3(180 – A)

A = 540 – 3A
4A = 540
A = 135

9.
 

 

16 x20
12 16

16 x5
3 16
90 48 3x
3x 42

42x 14 cm
3







 


 

Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika VII SMP/MTs Semester 2
Kurikulum 2013

Konsep 3 Garis dan Sudut
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10. 180 – A = 
1
4 A

180 = 
5
4 A

A = 180  
4
5

A = 144
C. Uraian

1. Misal P : Q : R = 9x : 5x : 4x, maka:
P + Q + R = 180
9x + 5x + 4x = 180
18x = 180
x = 10
setelah ketemu x maka besarnya sudut:
P = 9x = 9. 10 = 90
Q = 5x = 5. 10 = 50
R = 4x = 4. 10 = 40
Jadi, besar P, Q, dan R berturut-turut adalah
90, 50, dan 40.

2. Dengan menggunakan konsep jumlah sudut-sudut
segitiga maka ACB dapat dicari yakni:
ACB + ABC + BAC = 180°
ACB + 60° + 70° = 180°
ACB = 180° – 60° – 70°
ACB = 50°
a. besar C3 + C4 = ACE, ACB dengan ACE

merupakan sudut berpelurus, maka:
ACB + ACE = 180°
50° + ACE = 180°
ACE = 180° - 50°
ACE = 130°
Jadi, besar C3 + C4 =130°

b. Karena B1 = B2 dan  “B = 60° maka
B1 + B2 = 60°
B2 + B2 = 60°
2B2 = 60°
B2 = 30°

c. C3 + C4 =130°, karena C3 = C4 maka
C3 + C3 =130°
2C3 = 130°
C3 = 65°
besar D = BDC dapat dicari dengan konsep
jumlah sudut-sudut segitiga yaitu:
BDC + CBD + ACB + ACD = 180°
BDC + CBD + ACB + C3 = 180°
BDC + 50° + 30 + 65° = 180°
BDC = 180° – 50° – 30 – 65°
BDC = 35°
Jadi besar D = BDC = 35°

3. a. 02.15
Pendek:

16 15
2 30 2 30 30

60 60
60 7,5 67

       

     

Panjang: 15 6 90   

Besar sudut: 90 67,5 22,5    
b. 17.30

Pendek:

30 30
5 30 5 30 30

60 60
150 15 165

       

     

Panjang: 30 6 180   

Besar sudut: 180 165 15    

c. 15.00

Besar sudut: 3 30 90   
4. a. SPR dengan QPR merupakan sudut

berpelurus, maka:
3x° + x° = 180°
4x° = 180°
x° = 45°

b. Besar SPR = 3x° = 3. 45° = 135°
c. Besar PRQ dapat dicari dengan menggunakan

konsep jumlah sudut–sudut segitiga yaitu:
QPR  + PQR + PQR = 180°
x° + 80° + PQR = 180°
45° + 80° + PQR = 180°
PQR = 180° – 45° – 80°
PQR = 65°

5. 3x° + (2x – 5)° = 180°
3x° + 2x° – 5° = 180°
5x° – 5° = 180°
5x° = 180° + 5°
5x° = 185°
x° = 37°
BOC = 3x° = 3 . 37 = 111°
BOA = (2x – 5)° = (2 . 37 – 5)° = (74 – 5)° = 69°

PENGAYAAN
A1 = 98° B5 = 98° B8 = 82°
A2 = 82° B6 = 82°
A4 = 82° B7 = 98°

PERBAIKAN
ABC = 180° – 120° = 60°
ACB = 180° – 55° – 60° =65°
ACG = 180° – 65° = 115°
FCG = 180° – 115° = 65°
DBE = 180° – 120° = 60°
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10. 3x + 5x = 180°
8x = 180°
x = 22,5°
- 3x = 3 . 22,5 = 67,5°
- 5x = 5 . 22,5 = 112,5°

C. Uraian
1. Tinggi  pintu  sebenarnya:

p p

s s

s

r p
r p
6 1,5
5 x
6x 5 1,5
6x 7,5
p x 1,25 m





 

 

2. Perbandingan antara kopi dengan gula pasir adalah
2 : 3, misalkan banyaknya kopi yang diperlukan adalah
x, jika tersedia 300 gr gula pasir maka kopi yang
diperlukan sebanyak:

2 x
3 300


3x = 600
x = 600 : 3
x = 200 gr
Jadi, banyak kopi yang harus Iwan siapkan adalah
200 gr.

3. Modal = Rp425.000,00 + Rp175.000,00
= Rp600.000,00

Untung = 40% dari harga beli

= 
40

100   Rp600.000,00

= Rp240.000,00
Harga jual = harga beli + untung

= Rp600.000,00 + Rp240.000,00
= Rp840.000,00

4. Modal = Rp 750.000,00
Penjualan 80 kg jeruk = 80  Rp5.000,00 =
Rp400.000,00
Penjualan 110 kg jeruk = 110  Rp4.000,00, =
Rp440.000,00
Total penjualan = Rp400.000,00 + Rp440.000,00 =
Rp840.000,00
Karena penjualan lebih besar dari modal, maka
pedagang itu mengalami untung dan besar
Keuntungannya adalah Rp840.000,00 –
Rp750.000,00 = Rp90.000,00.

5. a. Besar sudut PQS
- Mencari nilai x

(6x + 4) + (3x + 5) = 90°
6x + 3x + 4 + 5 = 90°
9x + 9 = 90°
9x = 81°
x = 9

- Besar PQS
6x + 4 = 6.9 + 4 = 54 + 4 = 58°

b. Besar sudut RQS
Besar RQS = 3x + 5 = 3.9 + 5 = 27 + 5 = 32°

A. Pilihan Ganda
1. c.   2 : 3
2. b. 16
3. d.   100 mm2

4. a. 1 : 300.000
5. c.   66,67 km/jam
6. d.   18
7. d.   280 potong
8. b. 40 orang
9. b. 120 km
10. b. 11,11%
11. a. Rp648.000,00
12. c.   Rp1.995.000,00
13. d.   Rp272.000,00
14. d.   Rugi 25%
15. c.   Rp270.000,00
16. d.   106,7 kg
17. b. 14°
18. b. 72°
19. d.   105°
20. c.   45°
21. b. 15
22. c.   65°
23. c.   15
24. d.   30
25. c.   115°

B. Isian
1. Js = 14  400.000 = 5.600.000 cm = 56 km.
2. (24  8) : 16 = 12 coklat.
3. K = 2p + 2l

66 = 2.7x + 2.4x
66 = 14x + 8x
66 = 22x
66 : 22 = x
x = 3
Maka: p = 7x = 7.3 = 21 cm, sedangkan lebar = 4x =
4.3 = 12 cm.
Luas = p . l = 21 . 12 = 252 cm2.

4. Harga pembelian = 40  Rp6.500,00 = Rp260.000,00
5. 2 lusin pakaian = 24 potong pakaian

Modal awal = Rp500.000,00
Penjualan = Rp20.500,00  24

= Rp492.000,00
6. Besar bunga perbulan adalah Rp4.500,00 : 5  =

Rp900,00; berarti besar suku bunga pertahun yang

ditetapkan adalah 
900

120.000   12  100% = 9%

7. a + b = 90°
a + 2a = 90°
3a = 90°
a = 30°
b = 2a = 2. 30° = 60°

8. a + b = 90°
a + (3a – 30°) = 90°
a + 3a – 30° = 90°
4a = 90° + 30°
4a = 120°
a = 30°
b = 2a = 2. 30° = 60°

9. 90° 24’ 75"

Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika VII SMP/MTs Semester 2
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SILABUS
Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

Bab 4 Segitiga dan Segiempat

Alokasi waktu: 5 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.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

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

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.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

Siswa mampu:
3.11 mengaitkan rumus keliling dan

luas untuk berbagai jenis
segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajar
genjang, trapesium, dan
layang-layang) dan segitiga;

4.11 menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan luas dan keliling
segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajar
genjang, trapesium, dan
layang-layang) dan segitiga.

Segitiga dan Segiempat, meliputi:
1. Pengertian segiempat dan

segitiga;
2. Jenis-jenis dan sifat-sifat bangun

datar;
3. Keliling dan luas segi empat dan

segitiga;
4. Menaksir luas bangun datar yang

tak beraturan.

1. Mencermati benda di lingkungan sekitar
berkaitan dengan bentuk segitiga dan
segiempat;

2. Mengumpulkan informasi tentang unsur-unsur
pada segiempat dan segitiga;

3. Mengumpulkan informasi tentang jenis, sifat
dan karakteristik segitiga dan segiempat
berdasarkan ukuran dan hubungan antar
sudut dan sisi-sisi;

4. Mengumpulkan informasi tentang rumus
keliling dan luas segiempat dan segitiga melalui
pengamatan atau eksperimen;

5. Mengumpulkan informasi tentang cara
menaksir luas bangun datar tidak beraturan
menggunakan pendekatan luas segitiga dan
segiempat;

6. Menyajikan hasil pembelajaran tentang
segiempat dan segitiga;

7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan segiempat dan segitiga.
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BAB 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 4 Segitiga dan Segiempat

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat segiempat secara mandiri.
2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat segitiga secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat menemukan rumus luas dan keliling segiempat dengan tepat.
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat menemukan rumus luas dan keliling segitiga dengan

tepat.
5. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi luas bangun tidak beraturan dengan percaya diri.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. Materi Pembelajaran
A. Materi Pembelajaran

1. Menemukan Sifat-Sifat Segiempat untuk Menentukan Keliling dan Luasnya
Segiempat adalah poligon bidang yang dibentuk dari empat sisi yang saling
berpotongan pada satu titik.
a. Jajar genjang

Jajar Genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang
rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan
memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di
hadapannya.

Misalkan ABCD adalah jajargenjang dengan panjang alas a, tinggi t, dan l
adalah panjang sisi yang lain, maka:

L a t K 2a 2l   

b. Persegi panjang
Adalah jajar genjang yang memiliki dua sisi sejajar yang sama panjang dan memiliki sudut yang sama yaitu 90o.
Untuk semua persegi panjang, berlaku:

A B

CD a. Pada persegi panjang ABCD, sisi AB dan CD sejajar dan sama panjang. Demikian
juga sisi AD dan BC sejajar dan sama panjang.

b. Pada persegi panjang ABCD, A = B = C = D = 90o.
c. Memiliki dua diagonal yang sama panjang. Pada persegi panjang ABCD, AC = BD.

   
Misalkan ABCD sebuah persegi panjang dengan AB adalah panjang (p) dan BC adalah lebar (l). Luas (L) dan
keliling (K) persegi panjang dinyatakan dengan:

L p l K 2p 2l   

3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai
jenis segiempat (persegi, persegi panjang, belah
ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-
layang) dan segitiga.

4.11 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
dengan luas dan keliling segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium,
dan layang-layang) dan segitiga.

3.11.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat
segiempat.

3.11.2 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat
segitiga.

3.11.3 siswa diharapkan dapat menemukan rumus luas dan
keliling segiempat.

3.11.4 siswa diharapkan dapat menemukan rumus luas dan
keliling segitiga.

3.11.5 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi luas bangun
tidak beraturan.

4.11.1 siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling
segiempat (persegi, persegi panjang, belah ketupat,
jajar genjang, trapesium, dan layang-layang) dan
segitiga.

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

s
t

p
A B

CD F

Ea
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c. Belah ketupat
Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang.
Ciri-ciri belah ketupat, sebagai berikut:
a. Memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang.
b. Semua sisi belah ketupat adalah sama panjang.
c. Memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus.
d. Dua pasang sudut yang berhadapan sama besar.
Sebuah belah ketupat dengan panjang sisinya a, maka luas dan keliling belah ketupat:

1 2d d
L K 4a

2


 

d. Persegi
Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang dan sudut sama yaitu 90o.
Untuk semua persegi, berlaku:

A B

CD a. Mempunyai empat sisi yang sama panjang. Pada persegi ABCD, panjang sisi AB, BC,
CD, dan DA adalah sama.

b. Memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Pada persegi ABCD, sisi AB sejajar
dengan CD, sisi BC sejajar dengan AD.

c. Mempunyai empat sudut siku-siku. Pada persegi ABCD, A = B = C = D = 90o. Karena terdapat
empat sudut dan tiap sudut besarnya 90 maka jumlah keempat sudut dalam persegi adalah 360.

d. Memiliki dua diagonal yang sama panjang. Pada persegi ABCD yaitu AC = BD.
e. Trapesium

Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat satu pasang sisi sejajar.

A B

CD

F

GH

I J

KL

Ada 3 jenis trapesium, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Trapesium
ABCD merupakan contoh trapesium sama kaki, trapesium EFGH merupakan contoh trapesium siku-siku, dan
trapesium IJKL merupakan contoh trapesium sembarang.

Sebuah trapesium samakaki, dengan panjang alas b, sisi atas a, dan tingginya t, luas dan kelilingnya, yaitu:

 a b t
L K AB BC CD DA

2
 

    

f. Layang-layang
Layang-layang adalah segiempat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan
dua diagonal saling tegak lurus.
Sebuah layang-layang dengan panjang sisi s1 dan s2, maka luas dan keliling, yaitu:

 1 2
1 2

d d
L K 2 s s

2


  

2. Segitiga
Diberikan sebuah segitiga dengan titik sudut A, B, dan C.
• Garis tinggi adalah garis yang melalui salah satu titik sudut A, B, dan C dan tegak lurus

terhadap sisi di hadapan titik sudut tersebut.
• Garis bagi adalah garis yang melalui salah satu titik sudut A, B, dan C dan membagi dua

sudut sama besar.
• Garis berat adalah garis yang melalui salah satu titik sudut A, B, dan C dan membagi dua

sisi di hadapan titik sudut sama panjang.
a. Luas dan keliling Segitiga

Jika PQR sebuah segitiga yang panjang alas a dan tinggi t, maka luas daerah segitiga

dapat dinyatakan dengan 
1

L a t
2

   .

Keliling segitiga PRQ adalah K = PR + RQ + PQ atau K = s + s + s.
Jika segitiga PQR memiliki panjang sisi-sisi a, b, dan c, maka luas segitiga PQR
adalah

     L S S a S b S c

1
S K, K a b c

2

   

   

dengan:
L = luas daerah segitiga
K = keliling
S = panjang setengah keliling

A

B

C

D

E

a

d2 d1

A

B

C

D

P

d2

d1

A B

C

a
cb

P QU

T SR

t

a
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b. Jumlah sudut-sudut segitiga
1) Jenis-jenis segitiga berdasarkan jenis sisinya

a) Segitiga sembarang adalah segitiga yang panjang sisi-sisinya tidak sama panjang.

B

C

A

b) Segitiga sama sisi adalah segitiga yang panjang ketiga sisinya sama panjang.

BC

A

c) Segitiga sama kaki adalah segitiga yang panjang kedua sisinya sama panjang.

B

CA

2) Jenis-jenis segitiga berdasarkan jenis sudutnya
a) Segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya antara 00 – 900.

B C

A

Segitiga siku-siku

b) Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar sudutnya adalah 900.

B C

A

D E

F

Segitiga tumpul

c) Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar sudutnya lebih dari 900.

B C

A

D E

F

G H

I

Segitiga lancip

c. Sudut luar dan sudut dalam suatu segitiga
Pengertian sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam
segitiga tersebut.

a° b°

c°

W X Y

Z

Sudut luar

Sudut luar

Hubungan antara besar sudut luar segitiga (WXZ) dan dua sudut dalam segitiga (XYZ dan YZX).
WXZ = XYZ + YZX
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3. Luas Bangun Tidak Beraturan
Luas daerah permukaan yang beraturan dapat
ditentukan dengan persegi satuan yang menutupi
daerah tersebut. Perhatikan bangun-bangun A, B,
dan C berikut.
Contoh:
Perhatikan bangun-bangun di samping. Hitunglah luas

daerahnya.
Penyelesaian:
Dapat dilihat bahwa bangun-bangun pada soal
merupakan bangun yang tidak beraturan. Untuk
menentukan luas daerah bangun-bangun yang tidak
beraturan seperti pada soal, kemudian menghitung
petak yang menutupi bangun tersebut. Untuk petak
yang tidak utuh, jika petak yang menutupi bangun
lebih dari setengah, maka petak tersebut dihitung satu
petak.
Dengan demikian, diperoleh luas daerah bangun A =
12 satuan, bangun B = 6 satuan, dan bangun C = 7
satuan.

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. Eka Pramanasari, Nurbaity. 2017. Ayo Belajar Cerdas Matematika VII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

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

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

Rata-rata pembelajaran dilakukan dalam 1 x 2 pertemuan (4 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan 15 menit
Guru:
Orientasi
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
3. Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
1. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman

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

maka siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.

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

pertemuan yang berlangsung.
3. Pembagian kelompok belajar.
4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

A B C

a a a

a a a
a a a

a a a

a

a
a

a

a
a

a aa

aa
aa

a

A B C
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Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran

Orientasi siswa kepada • Mengamati 130 menit
masalah Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan

perhatian pada topik
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun 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. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.

• 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. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.

• Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.

• Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/
global tentang materi pelajaran mengenai:
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Mengorganisasikan siswa Menanya
Guru memberikan kesempatan pada s iswa untuk
mengidentif ikas i sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar, contohnya:
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• Mengajukan pertanyaan tentang:
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun 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:
“Dapatkah kalian menyebutkan perbedaan antara bangun
segiempat trapesium dengan jajar genjang? Jelaskan
dengan bahasa yang menarik dan mudah untuk
dimengerti!”

Membimbing penyelidikan Mengumpulkan informasi
individu dan kelompok Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab

pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan
keliling dan luasnya;

b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk
menentukan keliling dan luasnya;

c. Memahami luas bangun tidak beraturan.
• Membaca sumber lain selain buku teks

mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah
untuk mencari dan membaca artikel tentang
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok
atau kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait
materi pokok yaitu
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.

• 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. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.

• Saling tukar informasi tentang:
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.
dengan ditanggapi aktif oleh siswa dari kelompok lainnya
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian,
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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.

Mengembangkan dan Mengomunikasikan
menyajikan hasil karya 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. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun 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. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun 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.

Menganalisa dan Mengasosiasikan
mengevaluasi proses Siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari
pemecahan masalah 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. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.

• 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, telit i, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Menemukan sifat-sifat segiempat untuk menentukan

keliling dan luasnya;
b. Menemukan sifat-sifat dan jenis-jenis segitiga untuk

menentukan keliling dan luasnya;
c. Memahami luas bangun tidak beraturan.
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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
siswa:
• 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. siswa 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.

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
· Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
· Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
· 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 Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

• 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.

• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya: menyebutkan beberapa manfaat mempelajari
segitiga dan segiempat.

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

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

menjelaskan beberapa masalah terkait dengan segitiga dan segiempat.

...........................,   …………..

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

________________________ ________________________
NIP. NIP.

15 menit
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VII / 2
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Waktu Pengamatan: Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator: 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Semangat

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 bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasamadalamkegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

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

masuih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat 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 : VII/Dua
Materi pokok : Segitiga dan Segiempat

OBSERVASI  
No. 
 

 
Nama 
siswa 

Religius Jujur   
 

Gemar 
membaca 

Disiplin  Kerja 
keras  

Cinta 
tanah 

air 

 
Jumlah 

skor 

 
Nilai 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          

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

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

Rubrik Penilaian
Kelompok No. Kriteria 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. Kerapihan hasil     
6. Nilai estetika     

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

Nilai Perolehan =
Jumlah Skor

20

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus

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

Penilaian  No. Aspek yang dinilai 

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.
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5. Diketahui: s lantai = 60 m = 600 cm
s ubin = 40 cm

Ditanya: Banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutup
lantai tersebut?
Jawab: L lantai = s  s

= 600  600
= 360.000 cm2

L ubin  = s  s
= 40  40
= 1600 cm2

Jadi, banyak keramik yang dibutuhkan untuk lantai tersebut
adalah 360.000 : 1600 = 225 buah.

MENCOBA

1. Luas keseluruhan = 
1
2   a  t

= 
1
2    (80 + 80)  75

= 
1
2   160  75

= 6.000 cm2

2. Luas daerah yang tidak diarsir = 
1
2   a  t

= 
1
2   80  75

= 3.000 cm2

3. Luas daerah yang diarsir= L keseluruhan – L yang diarsir
= 6.000 – 3.000
= 3.000 cm2

Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 3.000 cm2.
4. K = panjang semua sisi

Karena segitiga sama sisi maka:
Panjang salah satu sisi = 270 : 3 = 90 cm
90 cm = 90  10 = 900 mm.
Jadi, panjang salah satu sisi segitiga tersebut adalah 900
mm.

5. Misal B : C = 2x° : 3x°, maka
A + B + C = 180°
50° + 2x° + 3x° = 180°
5x° = 130°
x = 26
setelah ketemu x maka besar  “B dan  “C dapat ditentukan
yaitu:
B = 2x°
B = 2.26°
B = 52°
C = 3x°
C = 3.26°
C = 78°
Jadi, besar B dan C adalah 52° dan 78°

LATIHAN

1. L = 
1
2   a  t

L = 
1
2   42  38

L = 798 cm2

MENCOBA
1. Keliling = 2(p + l)

= 2(90 m + 65 m)
= 2(155 m)
= 310 m

2. Biaya pagar = keliling  biaya per m
Biaya pagar = 310 m  Rp135.000,00/m
Biaya pagar = Rp41.850.000,00

3.

5 cm 5 cm

12
 c

m

18
 c

m

8 cm

( i )

(ii)

(iii)

Dari gambar di atas dapat diketahui:
AB = CD = 18 cm, GH = EF = 12 cm, AH = GX = FY = ED =
5 cm, BC = AH + FG + DE = 18 cm, dan BX = CY = BX – HG
= 6 cm, maka
Keliling = AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + AH

= 18 cm + 18 cm + 18cm + 5 cm + 12 cm + 8 cm +
12 cm + 5 cm

= 96 cm
4. L   = s2

625 = s2

s  = 25 cm
5. K = 4  s = 4  25 = 100 cm

LATIHAN
1. Diketahui:

Keliling = 72 cm
Panjang = p
Lebar = p – 8 cm
Keliling = 2(panjang + lebar)
72 cm = 2(p + (p – 8 cm))
72 cm = 2(2p– 8 cm)
72 cm = 4p – 16 cm
88 cm = 4p
p = 22 cm

2. p = 22 cm
lebar = p – 8 cm
lebar = 22 cm – 8 cm
lebar = 14 cm
Jadi, panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut
adalah 22 cm dan 14 cm.

3. Misalkan luas = L, panjang = p dan lebar = l, maka lebar
tanah tersebut dapat dicari dengan persamaan:
L = p  l
432 m2 = 24 m  l

l = 
2432 m

24 m

l = 18 m
4. Harga tanah total jika dijual seharga Rp150.000,00 per m2

dapat dicari dengan persamaan:
harga tanah total = Luas  harga per m2

harga tanah total = 432 m2  Rp150.000,00/m2

harga tanah total = Rp64.800.000,00/m2

Kunci Jawaban dan Pembahasan Matematika VII SMP/MTs Semester 2
Kurikulum 2013

Bab 4 Segitiga dan Segiempat
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2. Karena 1 cm2 biayanya Rp 125,00 maka:
798  125 = 99.750
Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk mencat lukisan tersebut
adalah Rp 99.750,00

3. K = panjang semua sisi
32 = 12 + (2  sisi yang sama)
20 = 2  sisi yang sama
Sisi yang sama = 20 : 2 = 10 cm
Jadi, panjang sisi yang sama adalah 10 cm.

4. a. x° + x° + 50° = 180°
2x° = 130°
x = 65

b. x° + 5x° + 2x° = 180°
8x° = 180°
x = 22,5  

5. a. 3x° + 2x° + 60° = 180°
5x° = 120°
x = 24

b. 3x° + 4x° + 90° = 180°
7x° = 90°

x = 
90
7  = 12,86

MENCOBA
1. Dari trapesium sama kaki EFGH di atas diketahui panjang

EH = FG = HG = 20 cm.
HI = 16 cm dan EF = 2  HG.
untuk mencari keliling kita cari tahu terlebih dahulu panjang
EF:
EF = 2  HG
EF = 2  20
EF = 40
Keliling = EF + FG + GH + HE
Keliling = 40 + 20 + 20 + 20 = 100 cm

2. Luas = 
1
2   (GH + EF)  HI

Luas = 
1
2 (20 + 40)  16

Luas = 30  16
Luas = 480 cm2

3. Luas trapesium = 
1
2   (s1 + s2)  t

t = 2  luas trapesium : (s1 + s2)
= 2  960 : (32 + 64)
= 2  960 : 96
= 20 cm

4. MSP = 180° – PMS – SPM
MSP = 180° – 90° – 45°
MSP = 45°

5. RNQ =  PMS = 90°
Jadi, besar MSP dan RNQ adalah 45° dan 90°

LATIHAN

1. Luas trapesium= 
1
2   jumlah sisi sejajar × tinggi

  = 
1
2   (80 + 100 ) × 61

= 
1
2   180 × 61

= 
1
2   5.490 = 2.745 m² 

2. (a + b) = 2  Luas  t
a + 60 = 2  2.420 : 55
a + 60 = 4.840 : 55
a = 88 – 60

a = 28 cm
3. Panjang PT

2 2

2 2

PT PS RS

PT 14 12

PT 196 144

PT 52 2 13 cm

 

 

 

 

4. Panjang PQ
PQ = PT + TQ
PQ = 2 13  + 18

PQ = ( 2 13  + 18) cm
5. Luas trapesium

Luas = 
1
2  (RS + PQ)  t

Luas = 
1
2  (12 cm + ( 2 13  + 18) cm)  12 cm

Luas = 6 cm  (30 + 2 13 ) cm

Luas = 180 + 12 13  cm2

MENCOBA
1. Untuk mancari keliling ABCD terlebih dahulu harus mencari

panjang BC dengan menggunakan konsep perbandingan,
yaitu:
AB : BC = 4 : 3
12 cm : BC = 4 : 3

BC = 
3
4 (12 cm)

BC = 
3
4 (12 cm)

BC = 9 cm
Keliling = 2 (AB + BC)

= 2 (12 cm + 9 cm)
= 2 (21 cm)
= 42 cm

2. Luas = alas  tinggi
Luas = 12 cm  6 cm
Luas = 72 cm2

3. Diketahui:
L = 400 cm2

AB = a = x + 10 cm
t = 8 cm
Jawab:
L = a  t
400 = (x + 10)  8
400 = 8x + 80
400 – 80 = 8x
320 = 8x
x = 320 : 8
x = 40 cm

Jadi, alasnya a = x + 10 = 40 + 10 = 50 cm.
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4. Sudut SPQ berhadapan dengan sudut QRS  sehingga
Sudut SPQ = Sudut QRS
20x – 56 = 6x
20x – 6x = 56
14 x =  56
x = 56 : 14
x = 4
Besar sudut QRS = 6 (4) = 24

5. Besar sudut PQR = 180 – sudut QRS
= 180 – 24 = 156

LATIHAN
1. Panjang OF

Luas AOB = 
1
2   alas  tinggi

Luas AOB = 
1
2   AB  OF

45 cm2 = 
1
2   15 cm  OF

90 cm2 = 15 cm  OF
OF = 6 cm

2. Panjang DE
OF : DE = 2 : 4.
6 cm : DE = 2 : 4
DE = (4/2)  6 cm
DE = 12 cm

3. Luas jajargenjang ABCD
Luas = Alas  Tinggi
Luas = AB  DE
Luas = 15 cm  12 cm
Luas = 195 cm2

Jadi, luas jajargenjang ABCD adalah 195 cm2

4. - Luas = alas  tinggi
250 cm2 = (5x)  (2x)
250 cm2 = 10x2

x2 = 25 cm
x = 5 cm

- Panjang alas = 5x
Panjang alas = 5  5 cm
Panjang alas = 25 cm

- Panjang tinggi = 2x
Panjang tinggi = 2  5 cm
Panjang tinggi = 10 cm

5. Sudut-sudut yang berdekatan pada jajargenjang
jumlahnya 180.
Jumah perbandingan 2 + 3 = 5

2
Sudut 1 180 72

5
3Sudut 2 180 108
5

    

    

MENCOBA
1. Panjang sisi–sisi belah ketupat itu.

Sisi EF = sisi GH
5x – 3 = 2x + 3
5x – 2x = 3  + 3
3x = 6
x = 6 : 3
x = 2
Panjang sisi belah ketupat adalah 5 (2) – 3 = 10 – 3 = 7 cm

2. Keliling belah ketupat
K = 4  s

= 4  7
= 28 cm

3. Panjang AC = 7 cm
Panjang BD = 6 cm

Luas = 
1
2   AC  BD

Luas = 
1
2   7 cm  6 cm = 21 cm2

4. Panjang diagonal BD dan AC

2 2

2 2

DO CD CO

DO 10 6

DO 100 36

DO 64 8 cm

 

 

 

 

BD = 2  DO = 2  8 = 16 cm
AC = 2  AO = 2  6 = 12 cm

5. Luas = 
1
2   d1  d2

= 
1
2   16  12

= 96 cm2

LATIHAN

1. L = 
1
2   d1  d2

54 = 
1
2   12  (4x – 3)

  54 = 6(4x – 3)
54 : 6 = 4x – 3
9 = 4x – 3
9 + 3 = 4x
12 = 4x
12 : 4 = x
3 = x

2. 2 2Sisi 3 6 9 36 45 3 5 cm

Keliling 4 3 5 12 5 cm

     

  

3. AB = BC = CD = DA
AB = s = 25
K = 4s = 4. 25 = 100 cm

4. Sisi belah ketupat

2 2
2

1

2 2

2 2

1 1
s d d

2 2

1 1
s

2.16 1.12

s 8 6

s 64 36

s 100 10 cm

       
   

   
    

   

 

 

 

5. Keliling belah ketupat
K = 4s = 4 . 10 = 40 cm
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MENCOBA
1. Dari gambar tersebut didapat panjang WY = 2 x WZ = 18

cm
Luas VWXY = Luas VWY – Luas WXY

Luas VWXY = 
1
2   WY  VZ – 

1
2   WY  XZ

Luas VWXY = 
1
2   WY (VZ – XZ)

Luas VWXY = 
1
2   18 cm (24 cm – 9 cm)

Luas VWXY = 135 cm2

2. Panjang diagonal yang lain
d1 = 60
L = 2.400

L = 
1
2   d1  d2

2.400 = 
1
2   60   d2

2.400 = 30  d2
30  d2 = 2.400
d2 = 2.400 : 30
d2 = 80 cm
Jadi, panjang diagonal yang lain adalah 80 cm.

3. Keliling layang-layang

2 2

2 2

2 2

BC BE EC

BC 40 30

BC 1.600 900

BC 2.500 50 cm

DC 20 30

DC 400 900

DC 1.300 10 13 cm

 

 

 

 

 

 

 

4. d1 = 15 cm
d2 = 30 cm
a = 25 cm
b = 10 cm

Luas = 
1
2   d1  d2

Luas = 
1
2   15 cm  30 cm

Luas = 
1
2   450 cm2

Luas = 225 cm2

5. Keliling = 2  (sisi a + sisi b)
Keliling = 2  (25 cm + 10 cm)
Keliling = 2  (35 cm)
Keliling = 70 cm

LATIHAN
1. Cari nilai x dengan menggunakan konsep luas layang-

layang, yakni:

L = 
1
2   PR  QS

112 cm2 = 
1
2   16 cm  (x + 3) cm

112 = 8x + 24
8x = 88
x = 11

2. Masukan nilai x ke persamaan QS = (x + 3) cm, maka
panjang QS yakni:
QS = (x + 3) cm
QS = (11 + 3) cm
QS = 14 cm
Jadi panjang QS adalah 14 cm.

3. d1 = 14
d2 = 28

L = 
1
2   d1  d2

L = 
1
2   14  28

L = 196 dm2.
Jadi, luas layang-layang tersebut adalah 196 dm2.

4. L = 
1
2   d1  d2

= 
1
2   12  18

= 108 cm2

5. K = AB + BC + CD +DA
= 12 + 18 + 12 + 18
= 60 cm

LATIHAN
Jawaban tergantung kebijakan guru dan kreativitas siswa.

EVALUASI
A. Pilihan Ganda

1. b. Kedua diagonal berpotongan membentuk sudut 90°
2. d. 256 cm2

3. c.  6 2  cm
4. c. 600 cm2

5. c.   40 cm
6. a. 11,25 cm
7. a. 128 cm2

8. a. 168 cm2

9. c.   75°
10. a. 30°
11. c.   336 cm2

12. c.   35°
13. b. 70 cm
14. b. 80 cm
15. c.   92 cm
16. b. 42 cm2

17. c.   54 cm2

18. d.   5 cm
19. a. 120 cm2

20. b. 28 cm2

21. b. 70 cm
22. b. 18 cm
23. d.   20 cm
24. c.   120 cm2

25. a. 60 cm2

B. Isian
1. 64 : 4 = 16 L = 162 = 256 cm2

2. 9 2 cm

3. 2 2Alas 2 10 8 2 100 64

2 36 2 6 12 cm

   

   

4. 20.000 : 125 = 160 m
5. Luas Bingkai = 60  60 = 3.600 cm2

Luas Lukisan = 40  50 = 2.000 cm2

Luas area yang tidak tertutup lukisan= 3.600 – 2.000
= 1.600 cm2
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6. L = 
1
2   AB  BC AC2 = AB2 + BC2

150 = 
1
2   20  BC AC2 = 202 + 152

150 : 
1
2  = 20  BC AC2 = 400 + 225

300 = 20  BC AC2 = 625

BC = 
300
20 AC = 625

BC = 15 cm AC = 25 cm

K = AB + BC + AC
= 20 + 15 + 25
= 60 cm

7. L = 
1
2   a  t

96 = 
1
2   12  t

96 : 
1
2  = 12  t

192 = 12  t
t = 192 : 12
t = 16 cm

8. L = a  t
= 8  6 = 48 cm2

9.

K d
22

K 42 22 6 132 m
7

  

    

10. Luas trapesium EFGH = 
1
2   (a + b)  t

= 
1
2   (16 cm + 6 cm)  7 cm

= 
1
2   22 cm  7 cm

= 11 cm  7 cm
= 77 cm2

Jadi, luas trapesium EFGH adalah 77 cm2.

C. Uraian

1. a. L.ABD = 
1
2   alas  tinggi

L.ABD = 
1
2   AB  DE

L.ABD = 
1
2   14 cm  9 cm

L.ABD = 63 cm2

b. L.BCD = 
1
2   alas  tinggi

L.BCD = 
1
2   CD  DE

L.BCD = 
1
2   24 cm  9 cm

L.BCD = 108 cm2

c. L.ABCD = L.ABD + L.BCD
L.ABCD = 63 cm2 + 108 cm2

L.ABCD = 171 cm2

2. L = a  t
= 48 m  24 m
= 1.152 m2

3. K = 4 + 6 + 2 + 8 + 8 + 8 + 8 + 2 + 6
= 4 + (2  6) + (2  2) + (4  8)
= 4 + 12 + 4 + 32
= 52 cm.

4. L = 
1
2   (a + b)  t

L = 
1
2   (190)  61

L = 
1
2   11.590

L = 5.795 m2

5. Diketahui: 2QS = 3 PR

QS = 
3
2  PR

Cari panjang PR dengan rumus luas layang-layang,
yakni:

Luas = 
1
2   PR  QS

60 cm2 = 
1
2   PR  

3
2 PR

60 cm2 = 
3
4 PR2

PR2 = 80 cm2

PR = 4 5 cm
Sekarang cari panjang QS, yakni:

3
QS PR

2
3

QS .4 5
2

QS 6 5 cm






Karena layang-layang KLMN merupakan setengah
diagonal layang-layang PQRS maka:

1
NO 6 5 cm 3 5 cm

2
1OP 4 5 cm 2 5 cm
2

  

  

maka luas layang-layang KLMN adalah:

2

1
Luas NO OP

2
1

Luas 3 5 cm 2 5 cm
2

Luas 15 cm

  

  


Luas PQRS : Luas KLMN = 60 cm2 : 15 cm2 = 2 : 1

PENGAYAAN
1. L = s2

144 = s2

144 s
12 cm = s

2. Luas = 50 cm2

Panjang = 10 cm
Luas = panjang  lebar
Lebar = luas : panjang
Lebar = 50 cm2  10 cm
Lebar = 5 cm; jadi lebar lidi berikutnya adalah 5 cm.
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3. L = 1.764 dm2

a = 63 dm
L = a  t
1.764 = 63  t
1.764 : 63 = t
28 = t
t = 28 dm
t = 28  10
t = 280 cm
Jadi, tinggi jajargenjang tersebut adalah 280 cm.

4. 2 2

2 2

AE AD DE

AE 5 3

AE 25 9

AE 16 4 cm

 

 

 

 

AB = CD + DE + FB
AB = 5 cm + 3 cm + 8 cm
AB = 16 cm

Luas = 
1
2   (CD + AB)  t

Luas = 
1
2   (16 cm + 5 cm)  4 cm

Luas = 42 cm2

5. K = 2p + 2l
66 = 2(7x) + 2 (4x)
66 = 14x + 8x
66 = 22x
3 cm = x

PERBAIKAN
1. Keliling = 2 (p + l)

Keliling = 2 (90 m + 65 m)
Keliling = 2 (155 m)
Keliling = 310 m
Biaya pagar = keliling  biaya per m
Biaya pagar = 310 m  Rp135.000,00/m
Biaya pagar = Rp41.850.000,00

2. K = 52 cm
Panjang salah satu sisi yang lain = 16 cm
K = 2  (16  y)
52 = 32  2y
52 – 32 = 2y
2y = 20
y = 20 : 2
y = 10 cm
Jadi, panjang sisi yang lain adalah 10 cm.

3. Luas trapesium = 
1
2   (a + b)  tinggi

49 = 
1
2   (10 + 4)  tinggi

49 = 7  tinggi
tinggi = 49 : 7
tinggi = 7 cm
Jadi, tinggi trapesium tersebut adalah 7 cm.

4.

A B

CD

E F
60°

8 cm
10 cm

Berdasarkan gambar di atas kita akan mencari sudut-
sudut yang belum diketahui
CBF = DAE = 60°
ADE = BCF = 180° – DAE – 90°
ADE = BCF = 180° – 60° – 90°
ADE = BCF = 30°
ADC = BCF = 90° + ADE
ADC = BCF = 90° + 30°
ADC = BCF = 120°

5. Keliling persegi panjang = 2p + 2l
= 2(15) + 2(10)
= 30 + 20 = 50 cm

2 2

2 2

ED CE CD

ED 15 9

ED 225 81

ED 144 12

 

 

 

 

Keliling segitiga = 9 + 15 + 12 = 36 cm
Keliling total = keliling persegi panjang + keliling segitiga

= 50 + 36 = 86 cm
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SILABUS
Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

Bab 5 Penyajian Data

Alokasi waktu: 5 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.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

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

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.

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut ini.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

Siswa mampu:
3.12 menganalisis hubungan antara

data dengan cara
penyajiannya (tabel, diagram
garis, diagram batang, dan dia-
gram lingkaran);

4.12 menyajikan dan menafsirkan
data dalam bentuk tabel, dia-
gram garis, diagram batang,
dan diagram lingkaran.

Penyajian Data, meliputi:
1. Jenis data;
2. Tabel;
3. Diagram garis;
4. Diagram batang;
5. Diagram lingkaran.

1. Mencermati penyajian data tentang informasi
di sekitar yang disajikan dengan tabel, ataupun
diagram dari berbagai sumber media. Misal:
koran, majalah, dan televisi;

2. Mencermati cara penyajian data dalam bentuk
tabel, diagram garis, diagram batang, dan dia-
gram lingkaran;

3. Mengumpulkan informasi tentang jenis data
yang sesuai untuk disajikan dalam bentuk
bentuk tabel, diagram garis, diagram batang,
dan diagram lingkaran;

4. Mengumpulkan informasi tentang cara
menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk
tabel, diagram garis, diagram batang, dan dia-
gram lingkaran;

5. Menyajikan hasil pembelajaran tentang
penyajian data dalam bentuk tabel, diagram
batang, garis, dan lingkaran;

6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan penyajian data dalam bentuk tabel,
diagram batang, garis, dan lingkaran.
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BAB 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 5 Penyajian Data

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

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian data secara mandiri.
2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengumpulan data secara mandiri.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi penyajian data dengan percaya diri.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. Materi Pembelajaran
1. Pengumpulan Data

Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian
data, penganalisaan data serta penyimpulan data. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau
penelitian. Macam-macam data:
a. Data kuantitatif yaitu data berupa bilangan
      Contoh: data-data nilai ujian
b. Data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata (bukan angka)

Contoh: data tentang hobi seseorang
Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menjadi objek/
sasasan pengamatan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat
dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.
a. Wawancara

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan
atau autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

b. Angket
adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh
responden.

c. Pengamatan atau Observasi
adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan
kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah
diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Penyajian Data
a. Tabel
b. Diagram: diagram batang, diagram lingkaran, diagram gambar, dan diagram grafik/garis.

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)

3.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara
penyajiannya (tabel, diagram garis, diagram batang,
dan diagram lingkaran).

4.12 menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk
tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram
lingkaran.

3.12.1 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian
data.

3.12.2 siswa diharapkan dapat mendeskripsikan
pengumpulan data.

3.12.3 siswa diharapkan dapat mengidentifikasi penyajian
data.

4.12.1 siswa diharapkan dapat menyajikan dan menafsirkan
data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram
batang, dan diagram lingkaran.

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
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F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Eka Pramanasari, Nurbaity. 2017. Ayo Belajar Cerdas Matematika VII Untuk SMP/MTs. Surakarta: Pratama Mitra

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

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

Rata-rata pembelajaran dilakukan dalam 1 x 2 pertemuan (4 x 40 menit) Waktu

Kegiatan Pendahuluan 15 menit
Guru:
Orientasi
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin.
3. Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
1. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman

siswa dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya (pada materi bab 4).
2. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
3. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
1. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
2. Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai,

maka siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang:
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian data.

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

pertemuan yang berlangsung.
3. Pembagian kelompok belajar.
4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran

Orientasi siswa kepada Mengamati
masalah Siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan

perhatian pada topik
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian data.
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. Pengumpulan data;
b. Penyajian data.

130 menit
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• 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 data;
b. Penyajian data.

• Mendengar
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian data.

• Menyimak
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/
global tentang materi pelajaran mengenai:
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian data.
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Mengorganisasikan siswa Menanya
Guru memberikan kesempatan pada s iswa untuk
mengidentif ikas i sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar, contohnya:
• Mengajukan pertanyaan tentang:

a. Pengumpulan data;
b. Penyajian 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 menyebutkan perbedaan keempat dia-
gram yang telah dijelaskan oleh guru pengampu? Jelaskan
dengan bahasa yang menarik dan mudah untuk
dimengerti!”

Membimbing penyelidikan Mengumpulkan informasi
individu dan kelompok Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab

pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian

a. Pengumpulan data;
b. Penyajian data.

• Membaca sumber lain selain buku teks
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah
untuk mencari dan membaca artikel tentang
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian data.

• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok
atau kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait
materi pokok yaitu
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian 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 data;
b. Penyajian data.
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• Saling tukar informasi tentang:
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian 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.

Mengembangkan dan Mengomunikasikan
menyajikan hasil karya Siswa berdiskusi untuk menyimpulkan

• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau me-
dia lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang:
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian 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 data;
b. Penyajian 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.

Menganalisa dan Mengasosiasikan
mengevaluasi proses Siswa menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari
pemecahan masalah 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 data;
b. Penyajian 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, telit i, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan:
a. Pengumpulan data;
b. Penyajian 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.
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Kegiatan Penutup

siswa:
• 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. siswa 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.

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
• Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
• Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
• 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 Remedian dan Pengayaan
a. Remedial

• 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.

• Guru memberi semangat kepada siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru akan
memberikan tugas bagi siswa yang belum mencapai KKM, misalnya: menyebutkan beberapa manfaat mempelajari
penyajian data.

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

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

menjelaskan beberapa masalah terkait dengan penyajian data.

...........................,   …………..

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

________________________ ________________________
NIP. NIP.

15 menit
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VII / 2
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Waktu Pengamatan: Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator: 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Semangat

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 bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasamadalamkegiatan kelompok.
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikitusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap tidak mudah putus asa terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali bersikap putus asa terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap semangat terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

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

masuih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap semangat 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 : VII/Dua
Materi pokok : Penyajian Data

OBSERVASI  
No. 
 

 
Nama 
siswa 

Religius Jujur   
 

Gemar 
membaca 

Disiplin  Kerja 
keras  

Cinta 
tanah 

air 

 
Jumlah 

skor 

 
Nilai 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          

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

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

Rubrik Penilaian
Kelompok No. Kriteria 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. Kerapihan hasil     
6. Nilai estetika     

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

Nilai Perolehan =
Jumlah Skor

20

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus

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

Penilaian  No. Aspek yang dinilai 

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.
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Bab 5 Penyajian Data

EVALUASI
A. Pilihan Ganda

1. c.   2013
2. d.   2015
3. a. 2011
4. d.   40 orang
5. c.   30 orang
6. c.   20%
7. c.   30 siswa
8. d.   60 siswa
9. a. 110 siswa
10. d.   100 siswa
11. d.   90 siswa
12. c.   80 siswa
13. c.   70 siswa
14. b. 20 siswa
15. b. 500 orang
16. c.   900 orang
17. a. 3.000 orang
18. b. 400 orang
19. c.   180
20. b. 192
21. a. Februari
22. b. 56 Kwh
23. b. Februari
24. d.   50
25. a. 450

B. Isian

1.
30

500 150 orang
100

 

2.
20

500 100 orang
100

 

3.
10 500 50 orang
100

 

4. 100% – 30% – 20% – 10% = 40%

40
500 200 orang

100
 

5. 200 + 100 = 300 orang
6. 10
7. 9
8. 5 + 10 + 14 + 17 + 9 + 5 = 60
10. 17 + 9 = 26

C. Uraian

1.
120

Komputer 480 160
360

60Tari 480 80
360


  


  


Jumlah = 160 + 80 = 240 orang
2. Kerajinan ukir = 360 – (80 + 70 + 60 + 120)

= 360 – 330 = 30

30
Kerajinan ukir 480 40

360
80Elektronika 480 106
360


  


  


Jumlah = 40 + 106  = 146 orang.

MENCOBA
1. Diagram batang

0
2
4
6
8

10
12

Ju
m

la
h 

si
sw

a

Nilai5 6 7 8 9

14
Kelas 7 SMP Cerah

Kelas 7 SMP Cerah

2. Diagram lingkaran dalam bentuk sudut

2
Nilai 5 360 24

30
5Nilai 6 360 60

30
11

Nilai 7 360 132
30
8Nilai 8 360 96

30
4

Nilai 9 360 48
30

    

    

    

    

    

   

N
ila

i 5
24

°

Nilai 6
60°

Nilai 7
132°

Nilai 8
96°

Nilai 9
48°

Nilai Matematika
Kelas 7 SMP Cerah

3. 8 + 4 = 12 anak
4. 8 + 4 = 12 siswa
5. 2 + 5 + 11 + 8 + 4 = 30 siswa.

LATIHAN

1.
Cita-cita Jumlah siswa 

Guru 10 
Dokter 12 
Notaris 8 
Dosen 6 
Arsitek 3 
Seniman 4 
Polisi 7 
 

2. 8 + 7 = 15 siswa
3. 6 + 10 + 4 = 20 siswa
4. 10 + 12 + 8 + 6 + 3 + 4 + 7 = 50 siswa

5. 10
Guru 100% 20%

50
12Dokter 100% 24%
50
8

Notaris 100% 16%
50
6Dosen 100% 12%
50

3
Arsitek 100% 6%

50
4

Seniman 100% 8%
50

7
Polisi 100% 14%

50

  

  

  

  

  

  

  
  

Cita-Cita

Polisi
14%Seniman

8%
Arsitek
6%

Dosen 
12%

Notaris
16%

Dokter
24%

Guru
20%
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3. 160 + 40 = 200 orang
4. 7 orang
5. 3 + 4 + 12 + 10 + 7 + 4 = 40

PENGAYAAN

1.
36

Ayam 415 150
100

  

2.
24

Sapi 415 100
100

9
Bebek 415 35

100

  

  

Jumlah = 100 + 35 = 135 ekor

3.
12

Kambing 415 50
100

19Lele 415 80
100

  

  

Perbandingan kambing dan lele= 50 : 80
= 5 : 8

4. Perbandingan bebek dan lele = 35 : 80
= 7 : 16

5.

0
20
40
60
80

100
120

Ju
m

la
h

Hewan ternak
Lele Sapi Kambing Ayam Bebek

140
160

Peternakan Sehat

PERBAIKAN
1. 17 orang
2. 14 + 2 = 16
3. 6 + 1 = 7
4. 6 + 14 + 10 + 17 + 2 + 1 = 50
5. 6 – 1 = 5
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Latihan Ulangan Akhir Semester

C. Uraian
1. Diketahui:

24 hari 30 orang
24 – 10 = 14 hari 30 orang
14 – 4 = 10 hari  (30 + x) orang
Ditanya: tambahan pegawai (x) ...?
Jawab:
14 hari 30 orang
10 hari (30 + x)

30 x 14
30 10




(30 + x). 10 = 30. 14
300 + 10x = 420
10x = 420 – 300
10x = 120
x = 12
Jadi, banyak pegawai yang perlu ditambahkan ada
12 orang.

2. Potongan:

20
Baju 75.000 15.000

100
15

Tas 90.000 13.500
100

  

  

Yang harus dibayar = (75.000 – 15.000) + (90.000 –
13.500) = 60.000 + 76.500 = Rp136.500,00

3. a. Ingat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180°,
maka:
q + r + 90° = 180°
q + r = 180° – 90°
q + r = 90°
Kita ketahui bahwa jumlah dua sudut yang saling
berpenyiku (berkomplemen) adalah 90° dan jumlah
sudut q dan r  sama dengan 90°, oleh karena itu q
dan r saling berpenyiku.

b. Ingat sudut yang saling bertolak belakang besarnya
sama, maka
r = s
q + r = 90°
q + s = 90°
Kita ketahui bahwa jumlah dua sudut yang saling
berpenyiku (berkomplemen) adalah 90° dan jumlah
sudut q dan s  sama dengan 90°, oleh karena itu q
dan s saling berpenyiku.

4. a. Tinggi trapesium

4 cm
45°

45°

4 cm
6 2

4 cm
45°

45°

4 cm

Ingat segitiga khusus pada segitiga
Jadi tinggi trapesium = 4 cm

b.
  218 10

L 4 28 2 56 cm
2


    

5. 120 + 110 + 160 + 170 + 190 = 750 unit

A. Pilihan Ganda
1. c.   126 m2

2. a. 99 hari
3. a. Rp8.000,00
4. a. 96 km/jam
5. a. 5 : 7
6. c.   8 bulan
7. a. 9%
8. b. Rp224.000,00
9. d.   Rp250.000,00
10. c.   Rp300.000,00
11. a. 108
12. b. DOF
13. b. Tumpul
14. a. ACD
15. d.   72 dan 72
16. b. 120
17. a. AB = 128 cm, AC = 160 cm, dan BC = 96 cm
18. b. 30 cm
19. d.   105
20. d.   17
21. d. 60
22. b. 30
23. d.   7
24. a. 8
25. b. 1

B. Isian

1.
2

y 8
17
2y

8
17
2y 136
y 68

 






Jadi umur kakek adalah 68 – 8 = 60 tahun.
2. (336.000 : 12)  18 = Rp28.000,00  18

= Rp504.000,00

3.
4 6B 1.500.000 30.000

12 100
   

Uang yang harus dikembalikan = Rp1.500.000,00 +
Rp30.000,00 = Rp1.530.000,00.

4. (80  5.000) + (110  4.000) = 400.000 + 440.000 =
Rp844.000,00

5. (6x – 2) + (5x + 11) + (7x + 9) = 90
6x + 5x + 7x – 2 + 11 + 9 = 90
18x + 18 = 90
18x = 90 – 18
18x = 72
x = 4

6. DBE = 5x + 11 = 5.4 + 11 = 20 + 11 = 31
Besar penyiku  “DBE adalah 90 – 31 = 59

7. 2x + 3x + 90 = 180
5x = 180 – 90
5x = 90
x = 18
C = 3x = 3. 18 = 54

8. 35 + 45 = 80
9. 100% – (12 + 8 + 45)% = 35%

35
900 315 orang

100
 

10. 5 + 3 + 5 + 4 + 3 = 20


