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LAMPIRAN II  

PROGRAM TAHUNAN 
  

Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan : SLA A NEGERI 3 MARTAPURA 
Kelas / Semester : X / Ganjil dan Genap 
Tahun Pelajaran : 2019/ 2020 

 
Komptensi Inti : 
• KI-1 dan KI-2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, dan kawasan regional. 

• KI-3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 

• KI-4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, 
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang teori. 

 

SMT KOMPETENSI  INTI 
Alokasi 
Waktu 

1 

3.1  Menjelaskan danmenentukan urutanpada bilangan 
bulat(positif dan negatif)dan pecahan (biasa,campuran, desimal, 
persen) 

20 

4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan 
beberapa bilangan bulat dan pecahan (biasa,campuran, desimal, 
persen) 

3.2  menjelaskan danmelakukan operasihitung bilangan bulatdan 
pecahan dengan 
memanfaatkanberbagai sifatoperasi 

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung 
bilangan bulat dan pecahan 

3.3  Menjelaskan danmenentukan representasi bilangan dalam 
bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif 

4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam 
bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif 

1 
3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, 
himpunan kosong, komplemen himpunan dan melakukan operasi 
biner pada himpunan menggunakanmasalah kontekstual 

20 
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SMT KOMPETENSI  INTI 
Alokasi 
Waktu 

4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
himpunan,himpunan bagian,himpunan semesta,himpunan 
kosong,komplemen himpunan dan operasi biner pada himpunan 

2 

3.5  Menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada 
bentuk aljabar(penjumlahan,pengurangan,perkalian, 
danpembagian) 

20 
4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar 

dan operasi pada bentuk aljabar 

3.6 Menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu 
variable dan penyelesaiannya 

4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan 
dan pertidaksamaan linear satu variabel 

2 

3.7  Menjelaskan rasio dua besaran(satuannya sama danberbeda) 
 

20 

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

3.8 Membedakan perbandingan senilaidan berbalik nilai dengan 
menggunakan table data, grafik, dan persamaan 

4.8 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan 
senilai dan berbalik nilai 

   

 
 

  Martapura, 17 Juli 2019 

Mengetahui,   

Kepala SLB A Negeri 3 

Martapura 

 Guru Matematika Kelas X 

   

   

   

H. FAUZUL ADHIM, M.Pd. 

NIP. 19661230 199203 1 007 

 TEGUH IMAM SUSANTO, 

S.Pd. 

NIP. 19800903 200604 1 007 

 

 

Catatan Kepala Sekolah 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................... 
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LAMPIRAN III 

 
PROGRAM TAHUNAN 

  
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan : SLB A NEGERI 3 MARTAPURA 
Kelas / Semester : XI / Ganjil dan Genap 
Tahun Pelajaran : 2019 / 2020 

 
Komptensi Inti : 
• KI-1 dan KI-2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, dan kawasan regional. 

• KI-3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 

• KI-4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, 
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang teori. 

 

SMT KOMPETENSI  INTI 
Alokasi 
Waktu 

1 

3.1   Mendeskripsikan dan manyatakan relasi dan fungsi dengan 
menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, 
diagram, dan persamaan) 

40 
4.1   Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi 

dengan menggunakan berbagai representasi 

3.2   Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual 

4.2   Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variable 

2 

3.3 Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, 
median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, 
membuat keputusan, dan membuat prediksi 40 

4.3 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data 
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SMT KOMPETENSI  INTI 
Alokasi 
Waktu 

untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat 
prediksi 

3.4 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu 
percobaan 

4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik 
dan teoretik suatu kejadian  dari suatu percobaan 

 

 
  Martapura, 17 Juli 2019 

Mengetahui,   
Kepala SLB A Negeri 3 

Martapura 
 Guru Matematika Kelas XI 

   
   
   

H. FAUZUL ADHIM, M.Pd.  TEGUH IMAM SUSANTO, S.Pd. 
NIP. 19661230 199203 1 007  NIP. 19800903 200604 1 007 

 

 
 

 
 
 
 
Catatan Kepala Sekolah 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................... 
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LAMPIRAN IV 

 
PROGRAM TAHUNAN 

  
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan : SLB A NEGERI 3 MARTAPURA 
Kelas / Semester : XII / Ganjil dan Genap 
Tahun Pelajaran : 2019 / 2020 

 
Komptensi Inti : 
• KI-1 dan KI-2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, dan kawasan regional. 

• KI-3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 

• KI-4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, 
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang teori. 

 

SMT KOMPETENSI  INTI 
Alokasi 
Waktu 

1 

3.1  Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait  aritmetika 
social (penjualan,pembelian,potongan,keuntungan,kerugian, 
bungatunggal,persentase,bruto, neto, tara) 

40 

4.1   Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika 
social(penjualan,pembelian,potongan,keuntungan,kerugian, 
bungatunggal, persentase,bruto, neto, tara) 

3.2  Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat 
bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya 

4.2  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat 
operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar 
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SMT KOMPETENSI  INTI 
Alokasi 
Waktu 

2 

3.3.  Memilih dan menerapkan aturan logaritma sesuai dengan 
karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan 
memeriksa kebenaran langkah-langkahnya. 

30 4.3 Menyajikan masalah nyata menggunakan operasi aljabar 
berupa eksponen dan logaritma serta menyelesaikannya 
menggunakan sifat-sifat dan aturan yang telah terbukti 

      kebenarannya. 

 
  
 
 

  Martapura, 17 Juli 2019 

Mengetahui,   

Kepala SLB A Negeri 3 

Martapura 

 Guru Matematika Kelas XII 

   

   

   

H. FAUZUL ADHIM, 

M.Pd. 

 TEGUH IMAM SUSANTO, S.Pd. 

NIP. 19661230 199203 1 007  NIP. 19800903 200604 1 007 

 
Catatan Kepala Sekolah 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................... 
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LAMPIRAN V 
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LAMPIRAN VI 
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LAMPIRAN VII 
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LAMPIRAN VIII 

 
SILABUS PEMBELAJARAN 

 
Sekolah :  SLB A NEGERI 3 MARTAPURA 
Mata Pelajaran :  Matematika  
Kelas :  X 
Kompetensi Inti :   
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 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 

Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

3.1  Menjelaskan danmenentukan 
urutanpada bilangan bulat(positif dan 
negatif)dan pecahan (biasa,campuran, 
desimal, 
persen) 
 

Bilangan Bulat dan 
Pecahan 
▪ Membandingkan 

bilangan bulat dan 

pecahan 

▪ Mencermati 

permasalahan 

sehari hari yang 

berkaitan 

dengan 

3.1.1 Menjelaskan 

urutan pada 

bilangan 

bulat (positif 

dan negatif) 

Tes 
Tertuli

s 
 
 

Essay 20 Jp Buku 
Siswa,  
Buku 
Guru 
LKS 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

3.2  menjelaskan danmelakukan 
operasihitung bilangan bulatdan pecahan 
dengan 
memanfaatkanberbagai sifatoperasi 
 
3.3  Menjelaskan danmenentukan 
representasi bilangan dalam bentuk 
bilangan berpangkat bulat positif dan 
negatif 
 
4.1 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan urutan beberapa 
bilangan bulat dan pecahan 
(biasa,campuran, desimal, 
persen) 
 
4.2 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi hitung bilangan 
bulat dan pecahan 
 
4.3 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bilangan dalam bentuk 
bilangan berpangkat bulat positif dan 
negatif 

▪ Mengurutkan 

bilangan bulat dan 

pecahan 

▪ Operasi dan sifat-

sifat operasi hitung  

ilangan bulat dan 

pecahan 

▪ Mengubah bentuk 

bilangan pecahan 

▪ Bilangan Asli 

▪ Bilangan Bulat 

▪ Bilangan Prima 

▪ Bilangan Persegi 

▪ Kelipatan bilangan 

▪ Faktor persekutuan 

terbesar 

▪ Kelipatan 

persekutuan terkecil 

▪ Menyatakan bilangan 

dalam bentuk 

bilangan berpangkat 

bulat positif 

penggunaan 

bilangan bulat, 

Misal: zona 

pembagian 

waktu 

berdasarkan 

GMT (Greenwich 

Meredian Time), 

hasil pengukuran 

suhu dengan 

termometer, 

kedalaman di 

bawah 

permukaan laut, 

ketinggian 

gedung, pohon 

atau daratan 

▪ Mencermati 

urutan bilangan, 

sifat-sifat operasi 

hitung bilangan 

bulat, kelipatan 

dan pecahan 

(biasa, 

campuran, 

desimal, 

persen) 

3.1.2 Menentukan 

urutan pada 

bilangan 

bulat (positif 

dan negatif) 

dan pecahan 

(biasa, 

campuran, 

desimal, 

persen) 

3.2.1 Menjelaskan 

berbagai sifat 

operasi 

hitung yang 

melibatkan 

bilangan 

dan 
interne
t 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

▪ Kelipatan 

persekutuan terkecil 

(KPK) 

▪ Faktor persekutuan 

terbesar (FPB) 

▪ Menyatakan bilangan 

dalam bentuk 

bilangan berpangkat 

bulat positif  

▪ Kelipatan 

persekutuan terkecil 

(KPK) 

▪ Faktor persekutuan 

terbesar (FPB) 

persekutuan dan 

faktor 

persekutuan serta 

penerapannya 

▪ Mencermati 

permasalahan 

seharihari yang 

berkaitan dengan 

penggunaan 

pecahan. Misal: 

pembagian 

potongan kue, 

potongan buah, 

potongan gambar, 

potongan 

selembar 

kain/kertas, 

pembagian air 

dalam gelas, dan 

sebagainya 

▪ Mengumpulkan 

informasi tentang 

bulat dan 

pecahan 

3.2.2 Menentukan 

operasi 

hitung 

bilangan 

bulat dan 

pecahan 

dengan 

memanfaatka

n berbagai 

sifat operasi. 

3.1.1 Menjelaskan 

konsep 

bilangan 

bulat 

berpangkat 

3.1.2 Menjelaskan 

notasi 

penulisan 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

KPK dan FPB serta 

dua teknik 

menemukannya 

(pohon faktor dan 

pembagian 

bersusun) 

▪ Mengumpulkan 

informasi tentang 

bagaimana 

menyatakan 

bilangan dalam 

bentuk pangkat 

bulat 

▪ Mengumpulkan 

informasi tentang 

sifat-sifat 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan bulat, 

perkalian dan 

pembagian pada 

bilangan 

bulat besar 

sebagai 

bilangan 

berpangkat 

bulat positif 

3.1.3 Menentukan 

perbandingan 

bilangan 

berpangkat 

besar 

4.1.1 Menyelesaika

n masalah 

sehari-hari 

yang 

berkaitan 

dengan 

urutan 

beberapa 

bilangan 

bulat dan 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

bilangan bulat dan 

pecahan 

▪ Menyajikan 

secara tertulis 

atau lisan hasil 

pembelajaran 

tentang 

perbandingan 

bilangan bulat, 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan bulat, 

perkalian dan 

pembagian 

bilangan bulat, 

kelipatan dan 

faktor bilangan 

bulat, 

perbandingan 

bilangan pecahan, 

pengali dan 

pembagi bilangan 

pecahan 

(biasa, 

campuran, 

desimal, 

persen). 

4.2.1 Menyelesaika

n masalah 

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan 

operasi 

hitung 

bilangan 

bilangan 

bulat dan 

bilangan 

pecahan 

4.3.1 Menyelesaika

n hasil operasi 

hitung 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

pecahan, dan 

bilangan rasional 

▪ Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

perbandingan 

bilangan bulat, 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan bulat, 

perkalian dan 

pembagian 

bilangan bulat, 

kelipatan dan 

factor bilangan 

bulat, 

perbandingan 

bilangan pecahan, 

pengali dan 

pembagi bilangan 

pecahan, dan 

bilangan rasional 

bilangan bulat 

dan bilangan 

pecahan 

dengan 

memanfaatka

n berbagai 

sifat operasi 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan 
bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen himpunan dan 
melakukan operasi biner pada himpunan 
menggunakanmasalah kontekstual 
 
4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan 
himpunan,himpunan bagian,himpunan 
semesta,himpunan kosong,komplemen 
himpunan dan operasi biner pada 
himpunan 

Himpunan 
▪ Menyatakan 

himpunan 

▪ Himpunan bagian, 

kosong, semesta 

▪ Hubungan antar 

himpunan 

▪ Operasi pada 

himpunan 

▪ Komplemen 

himpunan 

▪ Mengamati 

penggunaan 

himpunan dalam 

kehidupan sehari-

hari. Misal: 

kumpulan hewan, 

tumbuhan, buah-

buahan, 

kendaraan 

bermotor, alat 

tulis, suku-suku 

yang ada di 

Indonesia 

▪ Mencermati 

permasalahan 

yang berkaitan 

dengan himpunan 

bagian, himpunan 

semesta, 

himpunan kosong, 

anggota 

himpunan, 

3.4.1. Menyatakan 

masalah 

sehari-hari 

dalam bentuk 

himpunan dan 

mendata 

anggotanya; 

3.4.2. Menyebutkan 

anggota dan 

bukan 

anggota 

himpunan; 

3.4.3. Menyajikan 

himpunan 

dengan 

menyebutkan 

anggotanya 

3.4.4. Menyajikan 

himpunan 

dengan 

Tes 
Tertuli

s 
 
 

Essay 20 Jp Buku 
Siswa,  
Buku 
Guru 
LKS 
dan 
interne
t 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

himpunan kuasa, 

kesamaan dua 

himpunan, irisan 

antar himpunan, 

gabungan antar 

himpunan, 

komplemen  

himpunan, selisih, 

dan sifat-sifat 

operasi himpunan 

▪ Mengumpulkan 

informasi 

mengenai sifat 

identitas, sifat 

komutatif, sifat 

asosiatif, dan sifat 

distributif pada 

himpunan  

▪ Menyajikan hasil 

pembelajaran 

tentang himpunan 

menuliskan 

sifat yang 

dimilikinya 

3.4.5. Menyajikan 

himpunan 

dengan notasi 

pembentuk 

himpunan 

3.4.6. Menyatakan 

himpunan 

kosong 

3.4.7. Menyatakan 

himpunan 

semesta dari 

suatu 

himpunan 

3.4.8. Menggambar 

diagram Venn 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

dan sifat- sifat 

operasi himpunan 

▪ Memecahkan 

masalah yang 

terkait dengan 

himpunan dan 

sifat-sifatnya 

dari suatu 

himpunan 

3.4.9. Membaca 

diagram Venn 

dari suatu 

himpunan 

3.4.10. Menyelesaika

n masalah 

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan 

diagram Venn 

3.4.11. Menyatakan 

kardinalitas 

dari suatu 

himpunan 

3.4.12. Menyebutkan 

himpunan 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

bagian dari 

suatu 

himpunan 

3.4.13. Menyatakan 

himpunan 

kuasa dari 

suatu 

himpunan 

3.4.14. Menyatakan 

kesamaan dari 

suatu 

himpunan 

3.4.15. Menyatakan 

irisan dari dua  

himpunan 

3.4.16. Menyelesaika

n masalah 

kontekstual 

yang 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

berkaitan 

dengan irisan 

dua himpunan 

3.4.17. Menyatakan 

gabungan dari 

dua himpunan 

3.4.18. Menyelesaika

n masalah 

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan 

gabungan dari 

dua himpunan 

3.4.19. Menyatakan 

komplemen 

dari suatu 

himpunan 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

3.4.20. Menyelesaika

n masalah 

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan 

komplemen 

dari suatu 

himpunan 

3.4.21. Menyatakan 

selisih dari 

dua himpunan 

4.4.1 Menyelesaika

n masalah 

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan  

selisih dari 

dua 

himpunan 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

4.4.2 Menyatakan 

sifat-sifat dari 

operasi 

himpunan 

Penggunaan 

himpunan 

dalam 

masalah 

kontekstual 

4.4.1 Menyelesaikan 

masalah sehari-

hari yang 

berkaitan 

dengan operasi 

himpunan 

3.5  Menjelaskan bentuk aljabar dan 
melakukan operasi pada bentuk 
aljabar(penjumlahan,pengurangan,perkali
an, danpembagian) 
 

Bentuk Aljabar 
▪ Menjelaskan 

koefesien, variabel, 

konstanta, dan suku 

pada bentuk aljabar 

▪ Mencermati 

masalah sehari- 

hari yang 

berkaitan dengan 

penggunaan 

konsep bentuk 

3.5.1 Mengenal 

bentuk aljabar 

3.5.2 Mengidentifika

si unsur-unsur 

bentuk aljabar 

Tes 
Tertuli

s 
 
 

Essay 20 Jp Buku 
Siswa,  
Buku 
Guru 
LKS 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bentuk aljabar dan 
operasi pada bentuk aljabar 

▪ Operasi hitung 

bentuk aljabar 

▪ Penyederhanaanbent

uk aljabar 

aljabar  

Mencermati 

bentuk aljabar 

dari  berbagai 

model bentuk, 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bentuk aljabar 

yang disajikan, 

cara 

menyederhanaka

n bentuk aljabar 

▪ Menyajikan hasil 

pembelajaran 

tentang bentuk 

aljabar, operasi 

hitung aljabar, dan 

penyederhanaan 

bentuk aljabar 

▪ Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

3.5.3 Menjelaskan 

operasi 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bentuk aljabar 

3.5.4 Menjelaskan 

operasi 

Perkalian 

Bentuk Aljabar 

3.5.5 Menjelaskan 

operasi 

Pembagian 

Bentuk Aljabar 

4.5.1 Menentukan 

bentuk aljabar 

4.5.2 Menyelesaikan 

operasi 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bentuk aljabar 

dan 
interne
t 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

bentuk aljabar, 

operasi bentuk 

aljabar, serta 

penyederhanaan 

bentuk aljabar 

4.5.3 Menyelesaikan 

operasi 

perkalian 

bentuk aljabar 

4.5.4 Menyelesaikan 

operasi 

pembagian 

bentuk aljabar 

4.5.5 Menyajikan 

permasalahan 

nyata dalam 

bentuk aljabar 

4.5.6 Menyelesaikan 

bentuk aljabar 

dalam masalah 

nyata 

4.5.7 Menyelesaikan 

masalah 

kontesktual 

pada operasi 

bentuk aljabar 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

4.5.8 Menyelesaikan 

masalah nyata 

pada operasi 

bentuk aljabar 

3.6 Menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variable dan 
penyelesaiannya 
 
 
4.6 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 

Persamaan dan 
Pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 
▪ Pernyataan 

▪ Kalimat terbuka 

▪ Penyelesaian 

persamaan linear satu 

variabel dan 

pertidaksamaan 

linear satu variabel 

▪ Mencermati 

permasalahan 

sehari hari yang 

berkaitan dengan 

persamaan linear 

satu variabel. 

Misal: panas 

benda dengan 

ukuran panjang, 

kecepatan dan 

jarak tempuh 

▪ Mengumpulkan 

informasi 

penyelesaian 

persamaan dan 

pertidaksamaan 

linear satu 

variabel melalui 

3.6.1 Memahami 

Konsep 

Persamaan 

Linear Satu 

Variabel 

3.6.2 Memahmi 

Persamaan 

Menggunakan 

Penjumlahan 

atau 

Pengurangan 

3.6.3 Memahami  

Persamaan 

Menggunakan 

Perkalian atau 

Pembagian 

3.6.4 Memahami 

Konsep 

Tes 
Tertuli

s 
 
 

Essay 20 JP Buku 
Siswa,  
Buku 
Guru 
LKS 
dan 
interne
t 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

manipulasi aljabar 

untuk 

menentukan 

bentuk paling 

sederhana 

▪ Menyajikan hasil 

pembelajaran 

tentang 

persamaan linear 

satu variabel, 

bentuk setara 

persamaan linear 

satu variabel, dan 

konsep 

pertidaksamaan 

▪ Memecahkan 

masalah tentang 

persamaan dan 

pertidaksamaan 

linear satu 

variabel 

Pertidaksama

an Linear Satu 

Variabel 

3.6.5 Memahami 

Masalah 

Pertidaksama

an Linear Satu 

Variabel 

4.6.1 Menentukan 

nilai variabel 

dalam 

persamaan 

linear satu 

variabel. 

4.6.2 Menentukan 

Persamaan 

Menggunakan 

Penjumlahan 

atau 

Pengurangan 

4.6.3 Menentukan 

Persamaan 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

Menggunakan 

Perkalian atau 

Pembagian 

4.6.4 Menentukan 

nilai variabel 

dalam 

pertidaksama

an linear satu 

variabel. 

4.6.5 Mengubah 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

persamaan 

dan 

pertidaksama

an linear satu 

variabel 

menjadi 

model 

matematika. 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

4.6.6 Menyelesaika

n masalah 

nyata yang 

berkaitan 

dengan 

persamaan 

dan 

pertidaksama

an linear satu 

variabel. 

3.7  Menjelaskan rasio dua 
besaran(satuannya sama danberbeda) 
 
3.8 Membedakan perbandingan 
senilaidan berbalik nilai dengan 
menggunakan table data, grafik, dan 
persamaan 
 
4.7 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan rasio dua 
besaran(satuannya sama dan berbeda) 
 
4.8 

Perbandingan 
▪ Membandingan dua 

besaran 

▪ Perbandingan senilai 

▪ Perbandingan 

berbalik nilai 

▪ Mencermati 

permasalahan 

sehari hari yang 

berkaitan dengan 

penggunaan 

konsep rasio atau  

perbandingan. 

Misal: peta, 

denah,  maket, 

foto, komposisi 

bahan makanan 

pada resep, 

3.7.1 Memahami 

.perbandinga

n dua besaran 

3.7.2 Menjelaskan 

Perbandingan 

Dua Besaran 

dengan 

Satuan yang 

Berbeda 

3.8.1 Memahami 

Masalah yang 

Terkait 

Tes 
Tertuli
s 

 Essai 15 Jp Buku 
Siswa,  
Buku 
Guru 
LKS 
dan 
interne
t 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan perbandingan senilai dan berbalik 
nilai 

campuran 

minuman, dan 

komposisi obat 

pada resep obat 

▪ Mengumpulkan 

informasi tentang 

model 

matematika dari 

konsep 

perbandingan 

sebagai hubungan 

fungsional antara 

suatu besaran 

dengan besaran 

lain berbentuk 

perbandingan 

senilai, 

perbandingan 

berbalik nilai 

▪ Mengumpulkan 

informasi 

mengenai strategi 

dengan 

Perbandingan 

Senilai 

3.8.2 Memahami 

Masalah 

Perbandingan 

Senilai pada 

Peta dan 

Model 

3.8.3 Memahami 

Masalah yang 

Terkait 

dengan 

Perbandingan 

Berbalik Nilai 

4.7.1 Menentukan 

perbandingan 

dua besaran 

4.7.2 Menentukan 

Perbandingan 

Dua Besaran 

dengan 
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Kompetensi 
Inti  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian Alokas
i 

Waktu 

Sumbe
r 

Belajar 
Tes Bentu

k 

menyelesaikan 

masalah nyata 

yang melibatkan 

konsep 

perbandingan  

▪ Menyajikan hasil 

pembelajaran 

perbandingan 

senilai dan 

berbalik nilai 

▪ Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

perbandingansenil

ai den berbalik 

nilai 

Satuan yang 

Berbeda 

4.8.1 Menyelesaika

n Masalah 

yang Terkait 

dengan 

Perbandingan 

Senilai 

4.8.2 Menyelesaika

n Masalah 

Perbandingan 

Senilai pada 

Peta dan 

Model 

4.8.3 Menyelesaika

n Masalah 

yang Terkait 

dengan 

Perbandingan 

Berbalik Nilai 
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  Martapura, 17 Juli 2019 
Mengetahui,   

Kepala SLB A Negeri 3 Martapura  Guru Matematika Kelas X 
   
   
   

H. FAUZUL ADHIM, M.Pd. 
NIP. 19661230 199203 1 007 

 TEGUH IMAM SUSANTO, S.Pd. 
NIP. 19800903 200604 1 007 
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LAMPIRAN IX 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Matematika  

Satuan Pendidikan : SLB A NEGERI 3 MARTAPURA 

Kelas   : XI (Sebelas) 

Kompetensi Inti  : 

• KI-1 dan KI-2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak 

di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

• KI-3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

• KI-4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang teori. 

Kompetensi Inti Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

3.1   Mendeskripsikan dan manyatakan 
relasi dan fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan) 

Relasi dan Fungsi 

• Relasi 

• Fungsi atau pemetaan 

• Ciri-ciri relasi dan fungsi 

• Rumus fungsi 

• Grafik fungsi 

• Mencermati peragaan atau kegiatas sehari-hari yang 
berkaitan dengan relasi dan fungsi.  

• Mencermati beberapa relasi yang terjadi diantara dua 
himpunan 

• Mencermati macam-macam fungsi berdasarkan ciri-cirinya 

• Mengumpulkan informasi tentang nilai fungsi dan grafik 
fungsi pada koordinat Kartesius 

• Menyajikan hasil pembelajaran relasi dan fungsi 
 

4.1   Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai representasi 
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3.2   Menjelaskan sistem persamaan linear 
dua variabel dan penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual 

 

Persamaan Linear Dua Variabel 

• Penyelesaian persamaan linear 
dua variabel 

• Model dan sistem persamaan 
linear dua variabel 

• Mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan 
dengan persamaan linear dua variabel 

• Mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan hubungan antara persamaan linear dua variabel dan 
persamaan garis lurus  

• Mencermati cara membuat model matematika dari 
permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel dan cara menyelesaikannya 

• Mengumpulkan informasi tentang ciri-ciri sistem  
persamaan linear dua variabel yang memiliki satu 
penyelesaian, banyak penyelesaian, atau tidak memiliki 
penyelesaian 

• Menyajikan hasil pembelajaran tentang persamaan 
persamaan linear dua variabel, dan sistem persamaan 
persamaan linear dua variabel 

• Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan 
linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua 
variabel 

4.2   Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel 

3.3 Menganalisis data berdasarkan 
distribusi data, nilai rata-rata, 
median, modus, dan sebaran data 
untuk mengambil kesimpulan, 
membuat keputusan, dan membuat 
prediksi 

 

Statistika:  

• Rata-rata, median, dan modus 

• Mengambil keputusan 
berdasarkan analisis data 

• Membuat prediksi berdasarkan 
analisis data 

• Mencermati penyajian data dari berbagai sumber media 
koran, majalah, atau televisi 

• Mencermati cara menentukan rata-rata, median, modus, 
dan sebaran data 

• Menganalisis data berdasarkan ukuran pemusatan dan 
penyebaran data 

• Mencermati cara mengambil keputusan dan membuat 
prediksi bersarkan analisis dan data 4.3 Menyajikan dan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 
distribusi data, nilai rata-rata, 
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median, modus, dan sebaran data 
untuk mengambil kesimpulan, 
membuat keputusan, dan membuat 
prediksi 

• Menyajikan hasil pembelajaran tentang ukuran pemusatan 
dan penyebaran data serta cara mengambil keputusan dan 
membuat prediksi  

• Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran 
pemusatan dan penyebaran data serta cara mengambil 
keputusan dan membuat prediksi 

3.4 Menjelaskan peluang empirik dan 
teoretik suatu kejadian dari suatu 
percobaan 

 

Peluang 

• Titik sampel 

• Ruang sampel 

• Kejadian 

• Peluang empirik 

• Peluang teoretik 

• Hubungan antara peluang 
empirik dengan peluang teoretik 

• Mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan 
dengan peluang empirik dan peluang teoretik 

• Mencermati ruang sampel dari peluang teoretik dan titik 
sampel dari suatu kejadian pada suatu ruang sampel 

• Melakukan percobaan untuk menemukan hubungan antara 
peluang empirik dengan peluang teoretik  

• Menyajikan hasil pembelajaran peluang empirik dan 
peluang teoretik 

4.4 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan peluang empirik 
dan teoretik suatu kejadian  dari 
suatu percobaan 

 
  Martapura, 17 Juli 2019 

Mengetahui,   
Kepala SLB A Negeri 3 Martapura  Guru Matematika Kelas XI 

   
   
   

H. FAUZUL ADHIM, M.Pd.  TEGUH IMAM SUSANTO, S.Pd. 
NIP. 19661230 199203 1 007  NIP. 19800903 200604 1 007 
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LAMPIRAN X 

 
SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Satuan Pendidikan : SLB A NEGERI 3 MARTAPURA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   : XII (Dua Belas) 

Kompetensi Inti : 

• KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

• KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

• KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang teori. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

3.1  Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat 
bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya 

Bilangan Berpangkat dan 
Bentuk Akar 

• Bilangan berpangkat 
bilangan bulat 
(bilangan berpangkat 
bulat positif, sifat-sifat 
operasi bilangan 

• Mengamati penggunaan bilangan tentang 
bilangan yang disajikan dalam bentuk 
berpangkat bulat,  bentuk akar dan pangkat 
pecahan, operasi aljabar yang melibatkan 
bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar 
dalam kehidupan sehari-hari 

4.1  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat 
operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar 



142 

 

 

berpangkat, sifat 
perpangkatan bilangan 
berpangkat) 

• Bilangan berpangkat 
bulat negatif dan nol 
(bilangan berpangkat 
bulat negatif, bilangan 
berpangkat nol 

• Bentuk akar 

• Merasionalkan bentuk 
akar 

• Mencermati sifat-sifat operasi yang melibatkan 
bilangan berpangkat bulat atau pecahan 

• Menyajikan hasil pembelajaran bilangan 
berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-
sifatnya  

• Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk 
akar, serta sifat-sifatnya 

3.2  Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait  
aritmetika social 
(penjualan,pembelian,potongan,keuntungan,kerugian, 
bungatunggal,persentase,bruto, neto, tara) 

Aritmetika Sosial 

• Harga penjualan 
dan pembelian 

• Keuntungan, 
kerugian, dan impas 

• Persentase untung 
dan rugi 

• Diskon 

• Pajak 

• Bruto, tara, dan 
netto 

• Bunga tunggal 

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

• Mencermati cara menentukan  diskon 
dan pajak dari suatu barang 

• Mengamati konteks dalam kehidupan di 
sekitar yang terkait dengan bruto, netto, 
dan tara 

• Mengumpulkan informasi tentang cara 
melakukan manipulasi aljabar terhadap 
permasalahan sehari-hari yang 
berkaitan dengan artimetika social 

• Menyajikan hasil pembelajaran  tentang 
aritmetika social  

• Memecahkan masalah yangberkaitan 
dengan aritmetika sosial 

4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika 
social(penjualan,pembelian,potongan,keuntungan,kerugian, 
bungatunggal, persentase,bruto, neto, tara) 
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3.3.  Memilih dan menerapkan aturan logaritma sesuai dengan 
karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan 
memeriksa kebenaran langkah-langkahnya. 

Fungsi Kuadrat 

• Fungsi kuadrat dengan 
tabel, grafik, dan 
persamaan 

• Sifat-sifat fungsi 
kuadrat 

• Nilai maksimum 

• Nilai minimum 

• Pemecahan masalah 
melibatkan sifat-sifat 
fungsi kuadrat 

• Membaca ekspresi dan hasil operasi aljabar 
dari  eksponen dan logaritma.  

• Membuat pertanyaan mengenai pengertian 
dan aturan dari hasil operasi aljabar 
eksponen dan logaritma. 

• Menentukan unsur-unsur yang terdapat 
pada pengertian dan hasil operasi aljabar 
eksponen dan logaritma. 

• Menganalisis dan membuat kategori dari 
unsur-unsur yang terdapat pada pengertian 
dan hasil operasi aljabar eksponen dan 
logaritma, kemudian menghubungkan 
unsur-unsur yang sudah dikategorikan 
sehingga dapat dibuat kesimpulan mengenai 
pengertian dan aturan dari eksponen dan 
logaritma.  

• Menyampaikan  pengertian, aturan 
eksponen dan logaritma dan penerapannya 
dalam penyelesaian masalah sederhana 
yang terkait dengan  eksponen dan 
logaritma dengan lisan, dan tulisan. 

4.3 Menyajikan masalah nyata menggunakan operasi aljabar 
berupa eksponen dan logaritma serta menyelesaikannya 
menggunakan sifat-sifat dan aturan yang telah terbukti 

      kebenarannya. 

 

 
  Martapura, 17 Juli 2019 

Mengetahui,   
Kepala SLB A Negeri 3 Martapura  Guru Matematika Kelas XII 
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LAMPIRAN XI 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 
 

Satuan Pendidikan :  SLB A NEGERI 3 MARTAPURA 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : X /Ganjil  
Alokasi Waktu  : 20 JP (10 Pertemuan) 

 
A. Kompetensi Inti: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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. 

 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.2 Menjelaskan dan menentukan 

urutan pada bilangan bulat 

(positif dan negatif) dan pecahan 

(biasa, campuran, desimal, 

persen); 

3.3 Menjelaskan dan melakukan 

operasi hitung bilangan bulat 

dan pecahan dengan 

3.1.3 Menjelaskan urutan pada bilangan 

bulat (positif dan negatif) dan 

pecahan (biasa, campuran, desimal, 

persen) 

3.1.4 Menentukan urutan pada bilangan 

bulat (positif dan negatif) dan 

pecahan (biasa, campuran, desimal, 

persen) 
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memanfaatkan berbagai sifat 

operasi; 

3.4 Menjelaskan dan menentukan 

representasi bilangan bulat besar 

sebagai bilangan berpangkat 

bulat positif; 

3.2.3 Menjelaskan berbagai sifat operasi 

hitung yang melibatkan bilangan 

bulat dan pecahan 

3.2.4 Menentukan operasi hitung bilangan 

bulat dan pecahan dengan 

memanfaatkan berbagai sifat 

operasi. 

3.4.1 Menjelaskan konsep bilangan bulat 

berpangkat 

3.4.2 Menjelaskan notasi penulisan 

bilangan bulat besar sebagai 

bilangan berpangkat bulat positif 

3.4.3 Menentukan perbandingan bilangan 

berpangkat besar 

4.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan urutan 

beberapa bilangan bulat dan 

pecahan (biasa, campuran, 

desimal, persen);  

4.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan operasi hitung 

bilangan bulat dan pecahan; dan 

4.3 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

besar sebagai bilangan 

berpangkat bulat positif. 

4.1.2 Menyelesaikan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan urutan 

beberapa bilangan bulat dan 

pecahan (biasa, campuran, desimal, 

persen). 

4.2.2 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan operasi 

hitung bilangan bilangan bulat dan 

bilangan pecahan 

4.3.1 Menyelesaikan hasil operasi hitung 

bilangan bulat dan bilangan pecahan 

dengan memanfaatkan berbagai 

sifat operasi 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran, peserta didik dapat : 

• Mengetahui berbagai macam jenis bilangan 

• Mengetahui sifat-sifat operasi pada bilangan bulat dan pecahan 

• Dapat menggunakan pola dan generalisasi dalam menyelesaikan masalah 

• Menentukan factor prima dari bilangan bulat 

• Menentukan KPK dan FBB dengan menggunakan persekutuan factor prima 
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D. Metode Pembelajaran 

• Pendekatan : Scientific Learning 

• Model Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan) dan 

Problem  Based Learning (Pembelajaran Berbasis 

Masalah) / Projek 

 
E. Materi Pembelajaran 

1. Materi pembelajaran regular 

• Bilangan Bulat 

• Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat 

• Operasi Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat 

• Membandingkan Bilangan Pecahan 

• Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Pecahan 

• Perkalian dan Pembagian Bilangan Pecahan 

• Mengenal Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Kelipatan Persekutuan Terkecil dan Faktor Persekutuan Terbesar 

2. Materi pembelajaran pengayaan 

• Sifat-sifat bilangan berpangkat 

• KPK dan FPB bentuk aljabar 

3. Materi pembelajaran remedial 

• Perkalian pecahan 

• Pembagian pecahan 

 
 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

10 
menit 
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• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

➢ Pengertian bilangan bulat 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Membandingkan bilangan bulat  yang (relatif) besar atau 

memuat banyak angka 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  

60 
menit 
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pemberian  
rangsangan) 

➢ Pengertian bilangan bulat 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Membandingkan bilangan bulat  yang (relatif) 

besar atau memuat banyak angka 

dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

penayangan gambar yang disajikan oleh 

guru maupun mengamati gambar yang 

terdapat pada buku siswa tentang bilangan 

bulat 

❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati  gambar 

/foto yang yang terdapat pada buku 

maupun melalui penayangan video yang 

disajikan oleh guru seperti gambar dibawah 

ini 

 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 

dari internet/materi yang berhubungan 

dengan  
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• Pengertian bilangan bulat 

• Pembagian bilangan bulat 

• Membandingkan bilangan bulat  yang 

(relatif) besar atau memuat banyak 

angka 

❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 

dengan 

• Pengertian bilangan bulat 

• Pembagian bilangan bulat 

• Membandingkan bilangan bulat  yang 

(relatif) besar atau memuat banyak 

angka 

❖ Menyimak, 

➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis 

besar/global tentang materi pelajaran  

mengenai : 

• Pengertian bilangan bulat 

• Pembagian bilangan bulat 

• Membandingkan bilangan bulat yang 

(relatif) besar atau memuat banyak 

angka 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

➢  Membandingkan bilangan bulat yang 

(relatif) besar atau memuat banyak angka 
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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 membandingkan bilangan 

yang tersusun dari banyak angka? 

➢ Bagaimanakah pentingnya memahami nilai 

tempat untuk membandingkan bilangan 

bulat? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber 

tentang  

❖ Membandingkan bilangan bulat yang 

(relatif) besar atau memuat banyak 

angka 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 

referensi tentang 

❖ Membandingkan bilangan bulat yang 

(relatif) besar atau memuat banyak 

angka 

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  
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➢ Peserta didik melakukan aktivitas sesuai 

sesuai buku siswa seperti berikut ini: 

Beberapa contoh penyelesaian tentang 
perbandingan bilangan bulat yang relative 
besar  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

➢  Membandingkan bilangan bulat yang 

(relatif) besar atau memuat banyak angka 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 
mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data :  

➢ Pengertian bilangan bulat 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Membandingkan bilangan bulat yang (relatif) 

besar atau memuat banyak angka 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau 

pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 
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berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

➢ Membandingkan bilangan bulat yang (relatif) 

besar atau memuat banyak angka 

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 
dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-
data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan untuk mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif 

dalam membuktikan :  

➢ Pengertian bilangan bulat 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Membandingkan bilangan bulat yang (relatif) 

besar atau memuat banyak angka 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru 
secara bersama-sama membahas jawaban soal-
soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  

➢ Pengertian bilangan bulat 
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➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Membandingkan bilangan bulat yang (relatif) 

besar atau memuat banyak angka 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 

➢ Pengertian bilangan bulat 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Membandingkan bilangan bulat yang (relatif) 

besar atau memuat banyak angka 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 

guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 

siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara individu 

untuk mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

10 
menit 
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• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi 

paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

 
 

2. Pertemuan Ke-2 ( 3 x 40 menit ) Wakt
u 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,   

➢ Pengertian bilangan bulat 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Membandingkan bilangan bulat yang (relatif) besar atau memuat 

banyak angka 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

10 
menit 
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• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 

akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  

➢ Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

➢ Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan Pengurangan pada Bilangan 

Bulat 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 
 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajara

n 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  
➢ Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

➢ Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan Pengurangan 

pada Bilangan Bulat 

dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   

100 
menit 
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➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

permasalahan konteksual terkait operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

 
❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati beberapa 

conoth permasalahan kontekstual operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

dan penyelesaiannya. 

1. Mia mempunya 3 boneka di rumahnya. 

Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan 

hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah 

boneka yang dimiliki Mia sekarang? 

Penyelesaian 
Kita bisa menggunakan garis bilangan di 
bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 
ditambah 4. Karena Mia memilik 3 boneka, 
maka dari titik asal (0) bergerak 3 satuan ke 
kanan. Kemudian, karena mendapatkan 4 
boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan 
ke kanan. Sehingga hasil akhirnya adalah 7. 
 

 
Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang 
adalah 7 boneka 

2. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di 

rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia 

memberikan 2 pasang  sepatunya kepada 

sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang 

dimiliki Nia sekarang? 

Alternatif penyelesaian 
Bentuk dari soal tersebut adalah 6 - 2 = ... 
Awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, maka 
bergerak dari titik nol ke kanan 6 satuan. 
Karena dikurang 2 pasang sepatu, berarti 
panah berbalik arah ke kiri 2 satuan. 
Sehingga hasil akhirnya adalah 4. 
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❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

➢ Peserta didik diminta membaca materi dari buku 

paket atau buku-buku penunjang lain, dari 

internet/materi yang berhubungan dengan  

• Operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat 

• Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan pada Bilangan Bulat 

❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan pemberian 

materi oleh guru yang berkaitan dengan  

• Operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat 

• Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan pada Bilangan Bulat 

❖ Menyimak, 

➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global 

tentang materi pelajaran  mengenai : 

• Operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat 

• Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan pada Bilangan Bulat 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
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➢ Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat 

➢ Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan Pengurangan 

pada Bilangan Bulat 

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 menjumlahkan bilangan bulat 

yang sangat besar atau sangat kecil? 

➢ Apakah hasil penjumlahan antara dua bilangan 

bulat, hasilnya juga bilangan bulat? 

Data  
collection  
(pengumpula
n  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tentang 

• Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan pada Bilangan Bulat   

o Sifat 1: Komutatif 

a + b = b + a 
o Sifat 2: Asosiatif 

a + (b+c) = (a+b) + c 
o Penjumlahan bilangan genap ditambah 

bilangan genap 

o Penjumlahan bilangan genap ditambah 

bilangan ganjil 
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o Penjumlahan bilangan genap ditambah 

bilangan ganjil 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku referensi 

tentang 

• Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan pada Bilangan Bulat   

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

➢    Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan pada Bilangan Bulat 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 
peserta didik 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.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data :  

➢ Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan Pengurangan 

pada Bilangan Bulat 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 
sebelumnya.  
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❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 

hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil 

dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  

➢ Penggunaan  Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan pada Bilangan Bulat 

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 
teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  

➢ Kondisi saling bergantung ruang dan interaksi 

antarruang 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang 
telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  

➢ Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan Pengurangan 

pada Bilangan Bulat 
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❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik 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 

➢ Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan Pengurangan 

pada Bilangan Bulat 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 

disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 

melemparkan  beberapa pertanyaan kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja 

yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 

didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf 

serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

10 
menit 
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• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

 

3. Pertemuan Ke-3 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,   

➢ Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

➢ Sifat-Sifat Operasi Penjumlahan dan Pengurangan pada 

Bilangan Bulat 

❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

❖ Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang:  

➢ Operasi perkalian bilangan bulat 

➢ Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 

❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

10 
menit 
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❖ Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  
Operasi perkalian bilangan bulat 
dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

permaslahan kontekstual menggenai operasi 

perkalian bilangan bulat. 

❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati beberapa 

conoth permasalahan kontekstual operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat dan penyelesaiannya. 

Contoh 1 
Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti 
berikut? 

60 
menit 
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Resep dokter tersebut bermakna bahwa 
pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 
kali dalam 1 hari. Dengan kata lain 3 × sehari 
= 3 × 1 hari = 1 + 1 + 1. 
Contoh 2   
Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi 
satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan 
tinggi gedung tersebut (tanpa atap). 

 
Alternatif penyelesaian 
Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam 
bentuk perkalian 
5 × 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6  = 30 
Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter.  

 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 

dari internet/materi yang berhubungan 

dengan   

• Operasi perkalian bilangan bulat 

• Sifat-sifat operasi perkalian bilangan 

bulat 
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❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 

dengan kondisi  

• Operasi perkalian bilangan bulat   

• Sifat-sifat operasi perkalian bilangan 

bulat 

❖ Menyimak, 

➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global 

tentang materi pelajaran  mengenai : 

• Operasi perkalian bilangan bulat 

• Sifat-sifat operasi perkalian bilangan 

bulat 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

• Operasi perkalian bilangan bulat 

• Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 

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  : 

• Pada perkalian dua bilangan bulat, hasil kali 

antara bilangan negatif dan bilangan negatif 

apakah negatif atau positif? 
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• Pada perkalian bilangan bulat, hasil kali 

bilangan positif oleh bilangan negative 

apakah negatif atau positif? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tentang  

• Operasi perkalian bilangan bulat 

• Sifat-sifat operasi perkalian bilangan 

bulat 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 

referensi tentang 

• Sifat-sifat operasi perkalian bilangan 

bulat 

o Komutatif 

a × b = b × a 
o Asosiatif 

(a × b) × c = a × ( b × c) 
o Distributif 

 Perkalian terhadap penjumlahan 
a × (b + c) = a × b + a × c 
 Perkalian terhadap pengurangan 
 a × (b - c) = a×b - a×c  

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  
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• Pengecekan sifat komutatif dan asosiatif pada 

perkalian 

• Pengecekan sifat distributif pada perkalian 

terhadap penjumlahan 

• Pengecekan sifat distributif pada perkalian 

terhadap penjumlahan 

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

➢ Operasi perkalian bilangan bulat 

➢ Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data :  

➢ Operasi perkalian bilangan bulat 

➢ Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 

hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 
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berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

➢ Operasi perkalian bilangan bulat 

➢ Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 
atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam membuktikan :  

➢ Operasi perkalian bilangan bulat 

➢ Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang 
telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  

➢ Operasi perkalian bilangan bulat 

➢ Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 
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❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 

➢ Operasi perkalian bilangan bulat 

➢ Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 

guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 

siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara individu 

untuk mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

10 
menit 
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• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi 

paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

 

4. Pertemuan Ke-4 ( 3 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,  

➢ Operasi perkalian bilangan bulat 

➢ Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilngan prima 

10 
menit 
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➢ Urutan operasi bilangan bulat 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic 
➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 

 dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
❖ Mengamati 

❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

Peserta didik diminta membaca materi dari buku 
paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan 
➢ Factor bilangan bulat 

100 
menit 
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➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 

❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 

dengan kondisi  

• Factor bilangan bulat 

• Bilangan prima 

• Pembagian bilangan bulat 

• Urutan operasi 

❖ Menyimak, 

➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global 

tentang materi pelajaran mengenai : 

• Factor bilangan bulat 

• Bilangan prima 

• Pembagian bilangan bulat 

• Urutan operasi 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 
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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: 

• Pada perkalian dua bilangan bulat, hasil kali 

antara bilangan negatif dan bilangan negatif 

apakah negatif atau positif? 

• Pada perkalian bilangan bulat, hasil kali 

bilangan positif oleh bilangan negative apakah 

negatif atau positif? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tentang 

• Pengertian Factor bilangan bulat 

Diketahui a dan b adalah bilangan bulat. 
a disebut faktor dari b jika ada n 
sedemikian sehingga b = a × n, dengan n 
adalah bilangan bulat 

• Bilangan prima 

Bilangan prima adalah bilangan bulat 
positif yang hanya memiliki dua faktor, 
yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal p 
adalah bilangan prima maka factor dari 
p hanya 1 dan p. 

• Pembagian bilangan bulat 

• Urutan operasi 
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❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 

referensi tentang 

• Factor bilangan bulat 

• Bilangan prima 

• Pembagian bilangan bulat 

• Urutan operasi 

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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.  

Data  
processing  
(pengolahan  

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
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Data) ❖ Berdiskusi tentang data :  

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 

hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 
atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam membuktikan :  

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 
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➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang 
telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 
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❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 

guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 

siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau pada lembar 

lerja yang telah disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 

didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf 

serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

10 
menit 

 

5. Pertemuan Ke-5 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

10 
menit 
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• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,  tentang 

➢ Factor bilangan bulat 

➢ Bilangan prima 

➢ Pembagian bilangan bulat 

➢ Urutan operasi 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

➢ Menjelaskan konsep pecahan 

➢ Cara membandingkan dua buah bilangan pecahan 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 
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• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  

➢ Menjelaskan konsep pecahan 

➢ Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

penayangan gambar yang disajikan oleh guru 

maupun mengamati gambar yang terdapat 

pada buku siswa seperti gambar dibawah. 

Bagaimana menyatakan  Bagaimanakah 
menyatakan: 
(a) banyak kue yang tersisa, (b) banyak air 
dalam gelas, (c) panjang potongan kain. 

 
❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati  gambar 

/foto yang yang terdapat pada buku maupun 

melalui penayangan video yang disajikan 

oleh guru seperti gambar dibawah ini 

60 
menit 
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➢ Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

gambar, peserta didik diminta untuk 

mendiskusikan tentang hal-hal yang ingin 

diketahui. 

❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

Peserta didik diminta membaca materi dari buku 
paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan 
➢ Menjelaskan konsep pecahan 

➢ Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

❖ Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian 
materi oleh guru yang berkaitan dengan kondisi  
➢ Menjelaskan konsep pecahan 

➢ Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

❖ Menyimak, 

Peserta didik diminta menyimak penjelasan 
pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran  mengenai : 
➢ Menjelaskan konsep pecahan 

➢ Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 
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Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

➢ Menjelaskan konsep pecahan 

➢ Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan  

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 membandingkan bilangan 

pecahan yang cukup besar? 

➢ Bagaimana cara membandingkan bilangan 

pecahan negatif? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tentang  

• Konsep pecahan 

Jika a dan b adalah bilangan bulat, 
dengan b ≠ 0, maka bilangan pecahan  

  merepresentasikan  a bagian dari b 
bagian ekuivalen. Bagian ekuivalen 
yang dimaksud adalah bagian yang 
sama sesuai dengan objek 
keseluruhannya, misal panjang, tinggi, 
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luas, berat, volume, dan lainlain. Pada 

bilangan pecahan  , a disebut 
pembilang, sedangkan b disebut 
penyebut. 

• Pecahan ekuivalen 

Misalkan a, b, c dan d adalah bilangan 
bulat, dengan b dan d ≠ 0 

Pecahan    ekuivalen (senilai) dengan 

  jika a x d  = c x b. 

• Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan  

Jika pecahan    dan pecahan   apabila 
a, b, c, dan d adalah bilangan bulat, c 
dan d ≠ 0 
Langkah untuk membandingkan kedua 
pecahan tersebut adalah 
o Menyatakan masing-masing 

pecahan dengan pecahan yang 

ekuivalen, sedemikian sehingga 

penyebutnya sama. 

o Ketika penyebut sudah sama, cukup 

melihat pembilangnya saja. 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 

referensi tentang 

• Menjelaskan konsep pecahan 

• Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan  

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas   

❖ Mendiskusikan 
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❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

• Menjelaskan konsep pecahan 

• Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 
mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data :  

• Menjelaskan konsep pecahan 

• Pecahan ekuivalen 

• Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 

hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

• Menjelaskan konsep pecahan 
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• Pecahan ekuivalen 

• Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 
atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  

• Menjelaskan konsep pecahan 

• Pecahan ekuivalen 

• Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang 
telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  

• Menjelaskan konsep pecahan 

• Pecahan ekuivalen 
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• Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 

• Menjelaskan konsep pecahan 

• Pecahan ekuivalen 

• Cara membandingkan dua buah bilangan 

pecahan 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 

guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 

siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara individu 

untuk mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

10 
menit 
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• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi 

paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

6. Pertemuan Ke-6 ( 3 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,   

➢ Menjelaskan konsep pecahan 

➢ Pecahan ekuivalen 

➢ Cara membandingkan dua buah bilangan pecahan 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

10 
menit 
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• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

➢ Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  
Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan 
pecahan 
 dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk melihat penayangan 

video atau gambar yang disajikan oleh guru 

mengenai permsalahan kontekstual tentang 

penjumlahan dan pengurangan pecahan 

Contoh 1 

100 
menit 
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Nina membeli  kg buah jeruk. Tetapi mengingat 
teman-temannya akan datang ke rumah, Ia 

membeli lagi  kg buah jeruk. Berapa kg berat 
jeruk keseluruhan? 
Alternatif penyelesaian 
Pada contoh tersebut bisa kita buat bentuk 
matematikanya sebagai berikut. 

 +   =  

=  
=  1 

Jadi, berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina 
adalah 1 kg. 

❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati gambar /foto 

yang yang terdapat pada buku maupun melalui 

penayangan video yang disajikan oleh guru 

seperti gambar dibawah ini. 

Tentukan hasil dari   +   
Alternatif penyelesaian 

Penjumlahan dari  +  dapat diilustrasikan 
menggunakan pita pecahan berikut. 
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Perhatikan bahwa 1 objek utuh (keseluruhan) 
pada pita pecahan di atas tersusun dari 3 bagian 
yang sama (sepertigaan). Jadi  

 +   =  = 1 

 bermakna 3 bagian dari 3 bagian yang sama 
dan berarti 1 objek utuh. 

❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

➢ Peserta didik diminta membaca materi dari buku 

paket atau buku-buku penunjang lain, dari 

internet/materi yang berhubungan dengan 

• Operasi Penjumlahan dan pengurangan 

bilangan pecahan 

❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan pemberian 

materi oleh guru yang berkaitan dengan kondisi  

• Operasi Penjumlahan dan pengurangan 

bilangan pecahan 

❖ Menyimak, 

➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global 

tentang materi pelajaran  mengenai : 

• Operasi Penjumlahan dan pengurangan 

bilangan pecahan 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

• Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan 

pecahan 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 
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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 menjumlahkan bilangan pecahan 

dengan penyebut berbeda? 

➢ Bagaimana mengurangkan bilangan pecahan 

dengan penyebut berbeda? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tentang: 

• Operasi Penjumlahan dan pengurangan 

bilangan pecahan 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 

referensi tentang 

• Pecahan sejati: Pecahan yang pembilangnya 

kurang dari penyebut dan FPB dari 

pembilang dan penyebutnya adalah 1. 

• Pecahan tidak sejati: Pecahan yang 

pembilangnya lebih dari penyebut. 

• Bilangan di atas yang termasuk bilangan 

pecahan tidak sejati  

• Bilangan campuran Bilangan campuran 

yang dimaksud adalah campuran antara 

bilangan bulat dengan bilangan pecahan. 
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• Bilangan decimal Sistim bilangan desimal 

bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. 

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan 
pecahan 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data :  

• Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan 

pecahan  

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 
sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 

hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil 

dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 

dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 

lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
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• Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan 

pecahan 

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 
atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi 

dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam membuktikan :  

Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan 
pecahan 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang 
telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  

Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan 
pecahan 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik 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 
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Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan 
pecahan 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 

disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 

melemparkan  beberapa pertanyaan kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja 

yang telah disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi 

paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

10 
menit 

 

7. Pertemuan Ke-7 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

10 
menit 
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• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,  

Operasi Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 
 
 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

60 
menit 
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Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  
Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat 
dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

penayangan gambar yang disajikan oleh 

guru  mengenai permsalahan kontekstual 

tentang perkalian dan pembagian pecahan 

Contoh 1 

 
Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang 
apoteker menuang cairan X setiap satu jam 
selama 5 jam. Berapa liter kandungan 
cairan X dalam ramuan obat tersebut? 
Alternatif penyelesaian 
Permasalahan tersebut bisa ditulis  

x 5 

 
Dengan bantuan garis bilangan di atas, 
didapatkan  

x 5 = 2  =  
Jadi, banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat 

tersebut adalah 2   liter 
❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati Beberapa 

Masalah Kontekstual Terkait Perkalian Dan 

Pembagian Pecahan. 

Contoh 1 

Seorang apoteker ingin mengambil  dari 
cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak 
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cairan dalam botol adalah   bagian. 
Tentukan banyak cairan yang diambil oleh 
apoteker tersebut. 
Alternatif penyelesaian 
Bentuk permasalahan tersebut dapat diubah 

menjadi   bagian dari   cairan Y dalam 

botol. Jika dituliskan dalam perkalian   x  
 
Untuk memahami perkalian dua bilangan 
pecahan agak sulit jika menggunakangaris 
bilangan. Kita bisa menggunakan pita 
bilangan untuk mengilustrasikan perkalian 
dua bilangan pecahan tersebut. 

 
Perhatikan daerah yang dikenai arsiran biru 
dan arsiran kuning. Daerah yang terkena 
arsiran biru dan kuning ada 4 bagian dari 10 

bagian yang sama atau  jadi    =  
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

Peserta didik diminta membaca materi dari buku 
paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan  
Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat 

❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 

dengan kondisi  

Operasi perkalian dan pembagian bilangan 
bulat    

❖ Menyimak, 
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➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis 

besar/global tentang materi pelajaran  

mengenai : 

Operasi perkalian dan pembagian bilangan 
bulat 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat 
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 hasil perkalian dengan penyebut 

dan pembilang berbeda? 

➢ Bagaimana hasil pembagian dengan 

penyebut dan pembilang berbeda? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber 

tentang  

Operasi perkalian dan pembagian bilangan 
bulat   

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
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➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 

referensi tentang 

Operasi perkalian dan pembagian bilangan 
bulat 

• Pembagian bilangan pecahan oleh 

bilangan bulat 

• Pembagian bilangan pecahan oleh 

bilangan pecahan dengan penyebut 

sama 

• Pembagian bilangan bulat oleh bilangan 

pecahan 

• Pembagian bilangan pecahan oleh 

bilangan pecahan dengan penyebut 

berbeda 

 
❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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.  

Data  
processing  

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 
mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 
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(pengolahan  
Data) 

❖ Berdiskusi tentang data :  

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat    
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau 

pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat     

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 
dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-
data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan untuk mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif 

dalam membuktikan :  

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat  
antara lain dengan : Peserta didik dan guru 
secara bersama-sama membahas jawaban soal-
soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat    



201 

 

 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat 
❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 

guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 

siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara individu 

untuk mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi 

paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

10 
menit 
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• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

8. Pertemuan Ke-8 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya. 

Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

➢ Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

➢ Menyatakan bilangan decimal menjadi bilangan berpengkat 

bulat positif 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

10 
menit 
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• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  
➢ Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

➢ enyatakan bilangan decimal menjadi bilangan 

berpengkat bulat positif 

dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

penayangan gambar yang disajikan oleh guru 

maupun mengamati gambar yang terdapat 

pada buku siswa. 

 
❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati  gambar 

/foto yang yang terdapat pada buku maupun 

melalui penayangan video yang disajikan oleh 

guru seperti gambar dibawah ini 

60 
menit 
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❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 

dari internet/materi yang berhubungan 

dengan  

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 

dengan kondisi  

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

❖ Menyimak, 

➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global 

tentang materi pelajaran  mengenai : 

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 
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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 menyatakan bilangan 

berpangkat bulat positif? 

➢ Bagaimana cara membandingkan bilangan 

berpangkat yang cukup besar? 

➢ Bagaimanakah hasil dari bilangan genap 

pangkat genap? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tentang 

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 

referensi tentang: 

• Faktor Bilangan 

Bilangan bulat a dikatakan faktor dari 
bilangan bulat b jika ada bilangan bulat n 
sedemikian sehingga a x n = b. 
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• Membandingkan Bilangan Berpangkat 

Besar 

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

➢ Peserta didik melakukan aktivitas sesuai 

sesuai buku siswa seperti berikut ini 

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

➢ Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

➢ Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data :  

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 

hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun 
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hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

 

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data 
atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam membuktikan :  

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang 
telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  



208 

 

 

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 

• Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

• Menyatakan bilangan decimal menjadi 

bilangan berpengkat bulat positif   

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 

guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 

siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara individu 

untuk mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

10 
menit 
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• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi 

paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

9. Pertemuan Ke-9 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,    

➢ Bilangan Berpangkat Bulat Positif 

➢ Menyatakan bilangan decimal menjadi bilangan berpengkat 

bulat positif 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

10 
menit 
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• Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

➢ Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  
Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 
dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

penayangan gambar yang disajikan oleh 

guru maupun mengamati gambar yang 

terdapat pada buku siswa. 

Contoh 1 
 
 
 
 
 
 
 

60 
menit 
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Zainul, Evan, dan Tohir mempunyai 
langganan bakso yang sama. Zainul 
membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan 
setiap 3 hari sekali, sedangkan Tohir setiap 
5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka 
membeli bakso bersama-sama,tentukan 
setiap berapa hari mereka makan bakso 
bersama-sama. Jelaskan. 

❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati  gambar 

/foto yang yang terdapat pada buku 

maupun melalui penayangan video yang 

disajikan oleh guru seperti gambar 

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung),  

➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang 

lain, dari internet/materi yang 

berhubungan dengan  

 
❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang 

berkaitan dengan kondisi  

• Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)  

❖ Menyimak, 
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➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis 

besar/global tentang materi pelajaran  

mengenai : 

• Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

➢ Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

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 menentukan KPK antara 3 

bilangan atau lebih? 

➢ Apakah KPK hanya berlaku untuk bilangan 

bulat positif? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber 

tentang  
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• Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

dan Faktor Persekutuan Terbesar 

(FPB) 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 

referensi tentang 

• Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

dan Faktor Persekutuan Terbesar 

(FPB) 

o Menentukan KPK dengan 

faktorisasi Prima 

o Menentukan KPK dengan 

pembagian bersusun 

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

➢ Peserta didik melakukan aktivitas sesuai 

sesuai buku siswa  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan 
Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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 
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yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan 
belajar dan belajar sepanjang hayat.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 
mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data :  

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan 
Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)   
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau 

pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan 
Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)    

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 
dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan 
data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan berpikir induktif 

serta deduktif dalam membuktikan :  

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru 
secara bersama-sama membahas jawaban soal-
soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 
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sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 

sopan 

❖ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

secara klasikal tentang :  

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 
❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)   
❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 

kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

10 
menit 
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• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi 

paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

 

 
 

10. Pertemuan Ke-10 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,\ 

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)  

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

10 
menit 
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• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 
untuk memusatkan perhatian pada topic  
Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 
dengan cara :  
❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk 

mengamati penayangan gambar 

yang disajikan oleh guru mengenai 

FPB 

❖ Mengamati 

➢ Peserta didik diminta mengamati  

gambar /foto yang yang terdapat 

pada buku maupun melalui 

penayangan video yang disajikan 

oleh guru seperti gambar dibawah 

ini 

❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung),  

100 
menit 
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➢ Peserta didik diminta membaca 

materi dari buku paket atau buku-

buku penunjang lain, dari 

internet/materi yang berhubungan 

dengan   

• Faktor Persekutuan Terbesar 

(FPB) 

❖ Mendengar 

➢ Peserta didik diminta 

mendengarkan pemberian materi 

oleh guru yang berkaitan dengan 

kondisi  

• Faktor Persekutuan Terbesar 

(FPB) 

❖ Menyimak, 

➢ Peserta didik diminta menyimak 

penjelasan pengantar kegiatan 

secara garis besar/global tentang 

materi pelajaran  mengenai : 

• Faktor Persekutuan Terbesar 

(FPB) 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

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

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 
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 



219 

 

 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
➢ Bagaimana cara menentukan FPB 

antara 3 bilangan atau lebih? 

➢ Apakah FPB hanya berlaku untuk 

bilangan bulat positif? 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 
relevan untuk menjawab pertanyan yang 
telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 

➢ Peserta didik diminta 

mengumpulkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber 

tentang  

• Faktor Persekutuan Terbesar 

(FPB) 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang 

• Faktor Persekutuan Terbesar 

(FPB) 

o Menentukan FPB dengan 

faktorisasi Prima 

o Menentukan FPB dengan 

pembagian bersusun 

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  
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➢ Peserta didik melakukan aktivitas 

sesuai sesuai buku siswa seperti 

dibawah ini 

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)   
dengan ditanggapi aktif oleh peserta 
didik 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 peserta 
didik 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.  

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 
mengolah data hasil pengamatan dengan 
cara : 
❖ Berdiskusi tentang data :  

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)   
yang sudah dikumpulkan / terangkum 
dalam kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau 

pun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi yang 

sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja. 
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❖ Peserta didik mengerjakan beberapa 

soal mengenai  

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)     

Verification  
(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil 
pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori 
pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam membuktikan :  

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)   
antara lain dengan : Peserta didik dan 
guru secara bersama-sama membahas 
jawaban soal-soal yang telah dikerjakan 
oleh peserta didik. 

Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)      
❖ Mengemukakan  pendapat  atas 

presentasi yang dilakukan dan 

ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 
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❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan 

dan peserta didik 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 

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)    
❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau 

lembar kerja yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum 

dipahami, atau guru melemparkan  

beberapa pertanyaan kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar lerja yang telah 

disediakan secara individu untuk 

mengecek penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran  

 

Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi 

paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 

10 
menit 
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F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1) Tes Tertulis 

a) Pilihan ganda 

b) Uraian/esai 

2) Tes Lisan 

 Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

❖ Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai 

KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial 

terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM dan 

remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar 

❖ Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi 

peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), 

misalnya sebagai berikut. 

 Sifat-sifat bilangan berpangkat 

 KPK dan FPB bentuk aljabar 

b. Pengayaan 

❖ Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai 

materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang 

telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 
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❖ Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan 

dengan peserta didik. 

❖ Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang 

membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya 

 Perkalian pecahan lebih dari dua bilangan 

 Pembagian pecahan lebih dari dua bilangan  

G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

➢ Media :  

 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

 Lembar penilaian 

 Laboratorium komputer sekolah atau warnet 

 Perpustakaan sekolah 

➢ Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop & infocus 

 Slde presentasi (ppt) 

 
➢ Sumber Belajar :                                                                                                  

 Buku Pedoman Guru Mapel Bahasa Indonesia Kelas X 

 Buku Pegangan Siswa Mapel Bahasa Indonesia Kelas X 

 Sumber Internet 

 

 

 

 

 

  Martapura, 17 Juli 2019 
Mengetahui,   

Kepala SLB A Negeri 3 
Martapura 

 Guru Matematika Kelas X 
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LAMPIRAN XII 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SLB A NEGERI 3 MARTAPURA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : XI / Ganjil 

Materi Pokok   : Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu  : 20 Jam Pelajaran (10 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

• KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

• KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 
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• KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3   Mendeskripsikan dan 
manyatakan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai 
representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan) 

• Menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari 
yang berkaitan dengan relasi dan fungsi.  

• Menjelaskan beberapa relasi yang terjadi 
diantara dua himpunan 

• Menjelaskan macam-macam fungsi 
berdasarkan ciri-cirinya 

• Menjelaskan nilai fungsi dan grafik fungsi 
pada koordinat Kartesius 

4.3   Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan 
fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi 

• Menyajikan hasil pembelajaran relasi dan 
fungsi 

• Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 

• Menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan 

fungsi.  

• Menjelaskan beberapa relasi yang terjadi diantara dua himpunan 

• Menjelaskan macam-macam fungsi berdasarkan ciri-cirinya 

• Menjelaskan nilai fungsi dan grafik fungsi pada koordinat Kartesius 

• Menyajikan hasil pembelajaran relasi dan fungsi 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

G. Relasi dan Fungsi 

➢ Relasi 

➢ Fungsi atau pemetaan 

➢ Ciri-ciri relasi dan fungsi 

➢ Rumus fungsi 

➢ Grafik fungsi 

 

Fakta 

• Diagram panah, diagram cartesius  

• Garis lurus  

• Garis lengkung  

• Garis lengkung dan asimtot 
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Konsep 

• Definisi relasi, definisi fungsi, domain , kodomain, range 

• Definisi fungsi linier 

• Definisi fungsi kuadrat 

• Definisi fungsi rasional 

 

Prinsip 

• A x B = { (x,y) | x € A dan y € B } 

• Bentuk umum persamaan linier  f(x) = ax + b,  Melalui 2 buah titik ( xi , yi ) 

dapat dilukis sebuah garis 

• Bentuk umum persamaan kuadrat f(x) = ax2 + bx + c , a≠0 , a,b,c € R 

• Bentuk umum fungsi rasional y= f(x)= 1
𝑥
 dengan x≠ 0. Domain dari V(x) 

adalah semua bilangan real , kecuali pembuat nol. 

 

Prosedur 

• Langkah – langkah menentukan konsep relasi, domain, kodomain, range 

• Langkah menggambar grafik fungsi linier 

• Llangkah menggambar grafik kuadrat 

• Menentukan titik potong dengan sumbu x dan y 

• Langkah – langkah menggambar grafik kurva y= 1

𝑓(𝑥)
 

 

2. Materi Pembelajaran Remedial  

➢ Bagi siswa yang sudah mencapai indikator pembelajaran, dapat 

melanjutkan kebagian Pengayaan. Pada kegiatan remidial guru 

ditantang untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang belum 

mencapai kompetensi dasar. Berikut ini alternatif cara untuk 

memberikan remidi: 

1. Meminta siswa untuk mempelajari kembali bagian yang belum 

tuntas. 

2. Meminta siswa untuk membuat rangkuman materi yang belum 

tuntas. 

3. Meminta siswa untuk bertanya kepada teman yang sudah tuntas 

tentang materi yang belum tuntas. 

4. Memberikan lembar kerja untuk dikerjakan oleh siswa yang belum 

tuntas. 

 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

➢ Pengayaan biasanya diberikan segera setelah siswa diketahui telah 

mencapai KBM/KKM berdasarkan hasil PH. Mereka yang telah 

mencapai KBM/ KKM berdasarkan hasil PTS dan PAS umumnya tidak 

diberi pengayaan. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan 

sekali, tidak berulangkali sebagaimana pembelajaran remedial. 

Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan    :  Saintifik 

2. Model            :  Discovery Based Learning 

3. Metode  :  Demonstrasi 

 

F. Media Pembelajaran 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Power Point 

4. Internet 

 

G. Sumber Belajar 

1. Buku siswa Kelas XI SMALB Tunanetra 

2. Internet 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 
1 . Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 

Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini 

dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang 
materi : 
➢ Pengertian Relasi 

❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
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1 . Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 50 Menit ) 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Pengertian Relasi dengan cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
❖ Mengamati 
➢ Lembar kerja materi Pengertian Relasi.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Pengertian Relasi untuk 

dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, 
dsb 

❖ Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Pengertian Relasi. 

❖ Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Pengertian Relasi. 

❖ Mendengar 
Pemberian materi Pengertian Relasi oleh guru. 

❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
➢ Pengertian Relasi 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 
ketelitian, mencari informasi. 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

➢ Pengertian Relasi 
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.  



230 

 

 

1 . Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Pengertian Relasi yang 
sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide 
presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari 
dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi 
Pengertian Relasi yang sedang dipelajari. 

❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Pengertian 
Relasi yang sedang dipelajari. 

❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 
Pengertian Relasi yang telah disusun dalam daftar 
pertanyaan kepada guru. 
 
 
 
 

COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Pengertian 
Relasi. 

❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Pengertian Relasi 
yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang 
rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
 

❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 
Pengertian Relasi sesuai dengan pemahamannya. 

❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Pengertian Relasi 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
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1 . Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, 
dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik 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. 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 

➢ Pengertian Relasi 
❖ Mengolah informasi dari materi Pengertian Relasi yang 

sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Pengertian Relasi. 

Verification  
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 
pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Pengertian Relasi 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan 
oleh peserta didik. 

Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Pengertian 

Relasi 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 materi : 
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1 . Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

➢ Pengertian Relasi 
❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 

tentanag materi Pengertian Relasi dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan. 

❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Pengertian Relasi 
yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  

 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Pengertian Relasi 

❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Pengertian Relasi yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar 
kerja yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Pengertian Relasi yang akan selesai dipelajari 

❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Pengertian 
Relasi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu 
untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran. 

 

Catatan : Selama pembelajaran Pengertian Relasi berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa 
percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
 
 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 
❖ Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Pengertian 
Relasi yang baru dilakukan. 

❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Pengertian Relasi 
yang baru diselesaikan. 

❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 

Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 

pelajaran Pengertian Relasi. 
❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk 

kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
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1 . Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran 
Pengertian Relasi. 

❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Pengertian Relasi kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

 

2 . Pertemuan Kedua (3 x 40 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 

Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini 

dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang 
materi : 
➢ Diagram panah 

❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 90 Menit ) 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Diagram panah dengan cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
❖ Mengamati 
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➢ Lembar kerja materi Diagram panah.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Diagram panah untuk 

dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, 
dsb 

❖ Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Diagram panah. 

❖ Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Diagram panah. 

❖ Mendengar 
Pemberian materi Diagram panah oleh guru. 

❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
➢ Diagram panah 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 
ketelitian, mencari informasi. 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

➢ Diagram panah 
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.  

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Diagram panah yang 
sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide 
presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari 
dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
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2 . Pertemuan Kedua (3 x 40 Menit) 

menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi 
Diagram panah yang sedang dipelajari. 

❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Diagram 
panah yang sedang dipelajari. 

❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Diagram 
panah yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada 
guru. 
 

COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Diagram panah. 

❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Diagram panah 
yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang 
rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Diagram 
panah sesuai dengan pemahamannya. 

❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Diagram panah 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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. 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 

➢ Diagram panah 
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2 . Pertemuan Kedua (3 x 40 Menit) 

❖ Mengolah informasi dari materi Diagram panah yang sudah 
dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya 
mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Diagram panah. 

Verification  
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 
pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Diagram panah 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan 
oleh peserta didik. 

Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Diagram panah 

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 materi : 
➢ Diagram panah 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
tentanag materi Diagram panah dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan. 

❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Diagram panah 
yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  

 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Diagram panah 
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2 . Pertemuan Kedua (3 x 40 Menit) 

❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Diagram panah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar 
kerja yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Diagram panah yang akan selesai dipelajari 

❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Diagram panah 
yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

 

Catatan : Selama pembelajaran Diagram panah berlangsung, guru mengamati sikap 
siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa percaya 
diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 
❖ Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Diagram 
panah yang baru dilakukan. 

❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Diagram panah yang 
baru diselesaikan. 

❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 

Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 

pelajaran Diagram panah. 
❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk 

kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran 
Diagram panah. 

❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Diagram panah kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

 

3 . Pertemuan Ketiga (2 x 40 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 

Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
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3 . Pertemuan Ketiga (2 x 40 Menit) 

❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini 

dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang 
materi : 
➢ Diagram Cartesius 

❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 50 Menit ) 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Diagram Cartesius dengan cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
❖ Mengamati 
➢ Lembar kerja materi Diagram Cartesius.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Diagram Cartesius 

untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media 
interaktif, dsb 

❖ Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Diagram Cartesius. 

❖ Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Diagram Cartesius. 
 

❖ Mendengar 
Pemberian materi Diagram Cartesius oleh guru. 

❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
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3 . Pertemuan Ketiga (2 x 40 Menit) 

➢ Diagram Cartesius 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 
ketelitian, mencari informasi. 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

➢ Diagram Cartesius 
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.  

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Diagram Cartesius yang 
sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide 
presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari 
dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi 
Diagram Cartesius yang sedang dipelajari. 

❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Diagram 
Cartesius yang sedang dipelajari. 

❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Diagram 
Cartesius yang telah disusun dalam daftar pertanyaan 
kepada guru. 
 
 
 

COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

❖ Mendiskusikan 
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3 . Pertemuan Ketiga (2 x 40 Menit) 

Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Diagram 
Cartesius. 

❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Diagram Cartesius 
yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang 
rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Diagram 
Cartesius sesuai dengan pemahamannya. 

❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Diagram Cartesius 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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. 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 

➢ Diagram Cartesius 
❖ Mengolah informasi dari materi Diagram Cartesius yang 

sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Diagram Cartesius. 

Verification  
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 
pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ 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 
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sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Diagram Cartesius 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan 
oleh peserta didik. 

Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Diagram 

Cartesius 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 materi : 
➢ Diagram Cartesius 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
tentanag materi Diagram Cartesius dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan. 

❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Diagram Cartesius 
yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  

 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Diagram Cartesius 

❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Diagram Cartesius 
yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Diagram Cartesius yang akan selesai dipelajari 

❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Diagram 
Cartesius yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu 
untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran. 

 

Catatan : Selama pembelajaran Diagram Cartesius berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, rasa 
percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, 
rasa ingin tahu, peduli lingkungan 
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3 . Pertemuan Ketiga (2 x 40 Menit) 

 
 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 
❖ Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Diagram 
Cartesius yang baru dilakukan. 

❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Diagram Cartesius 
yang baru diselesaikan. 

❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 

Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 

pelajaran Diagram Cartesius. 
❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk 

kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran 
Diagram Cartesius. 

❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Diagram Cartesius kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

 

4 . Pertemuan Keempat (3 x 40 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 

Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini 

dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang 
materi : 
➢ Himpunan pasangan berurutan 

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

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 90 Menit ) 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Himpunan pasangan berurutan 
dengan cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
❖ Mengamati 
➢ Lembar kerja materi Himpunan pasangan berurutan.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Himpunan pasangan 

berurutan untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb 

❖ Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Himpunan pasangan berurutan. 

❖ Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Himpunan pasangan berurutan. 

❖ Mendengar 
Pemberian materi Himpunan pasangan berurutan oleh guru. 

❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
➢ Himpunan pasangan berurutan 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 
ketelitian, mencari informasi. 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

➢ Himpunan pasangan berurutan 
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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.  

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Himpunan pasangan 
berurutan yang sedang dipelajari dalam bentuk 
gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari 
dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi 
Himpunan pasangan berurutan yang sedang dipelajari. 

❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Himpunan 
pasangan berurutan yang sedang dipelajari. 

❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 
Himpunan pasangan berurutan yang telah disusun dalam 
daftar pertanyaan kepada guru. 
 

COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Himpunan 
pasangan berurutan. 

❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Himpunan 
pasangan berurutan yang telah diperoleh pada buku catatan 
dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 

❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 
Himpunan pasangan berurutan sesuai dengan 
pemahamannya. 
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❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Himpunan pasangan berurutan 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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. 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 

➢ Himpunan pasangan berurutan 
❖ Mengolah informasi dari materi Himpunan pasangan 

berurutan yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi 
yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-
pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Himpunan pasangan berurutan. 

Verification  
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 
pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Himpunan pasangan berurutan 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan 
oleh peserta didik. 

Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Himpunan 

pasangan berurutan berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
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4 . Pertemuan Keempat (3 x 40 Menit) 

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 materi : 
➢ Himpunan pasangan berurutan 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
tentanag materi Himpunan pasangan berurutan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. 

❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Himpunan 
pasangan berurutan yang dilakukan dan peserta didik lain 
diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  

 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Himpunan pasangan berurutan 

❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Himpunan pasangan 
berurutan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Himpunan pasangan berurutan yang akan 
selesai dipelajari 

❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Himpunan 
pasangan berurutan yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan 
secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap 
materi pelajaran. 

 

Catatan : Selama pembelajaran Himpunan pasangan berurutan berlangsung, guru 
mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 
❖ Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Himpunan 
pasangan berurutan yang baru dilakukan. 

❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Himpunan pasangan 
berurutan yang baru diselesaikan. 

❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 

Guru : 
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❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 
pelajaran Himpunan pasangan berurutan. 

❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk 
kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran 
Himpunan pasangan berurutan. 

❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Himpunan pasangan 
berurutan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

 

5 . Pertemuan Kelima (2 x 40 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 
Orientasi 
❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 

Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini 

dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang 
materi : 
➢ Memahami Ciri-ciri Fungsi 

❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 50 Menit ) 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  

KEGIATAN LITERASI 
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pemberian  
rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Memahami Ciri-ciri Fungsi dengan 
cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
❖ Mengamati 
➢ Lembar kerja materi Memahami Ciri-ciri Fungsi.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Memahami Ciri-ciri 

Fungsi untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb 

❖ Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Memahami Ciri-ciri Fungsi. 

❖ Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Memahami Ciri-ciri Fungsi. 

❖ Mendengar 
Pemberian materi Memahami Ciri-ciri Fungsi oleh guru. 

❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
➢ Memahami Ciri-ciri Fungsi 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 
ketelitian, mencari informasi. 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

➢ Memahami Ciri-ciri Fungsi 
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.  

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Memahami Ciri-ciri 
Fungsi yang sedang dipelajari dalam bentuk 
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gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari 
dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi 
Memahami Ciri-ciri Fungsi yang sedang dipelajari. 

❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Memahami 
Ciri-ciri Fungsi yang sedang dipelajari. 

❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 
Memahami Ciri-ciri Fungsi yang telah disusun dalam daftar 
pertanyaan kepada guru. 
 

COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Memahami Ciri-
ciri Fungsi. 

❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Memahami Ciri-
ciri Fungsi yang telah diperoleh pada buku catatan dengan 
tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. 

❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 
Memahami Ciri-ciri Fungsi sesuai dengan pemahamannya. 

❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Memahami Ciri-ciri Fungsi 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap 
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. 
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Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 

➢ Memahami Ciri-ciri Fungsi 
❖ Mengolah informasi dari materi Memahami Ciri-ciri Fungsi 

yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Memahami Ciri-ciri Fungsi. 

Verification  
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 
pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Memahami Ciri-ciri Fungsi 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan 
oleh peserta didik. 
 

Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Memahami Ciri-

ciri Fungsi 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 materi : 
➢ Memahami Ciri-ciri Fungsi 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
tentanag materi Memahami Ciri-ciri Fungsi dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan. 

❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Memahami Ciri-ciri 
Fungsi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
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5 . Pertemuan Kelima (2 x 40 Menit) 

 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Memahami Ciri-ciri Fungsi 

❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Memahami Ciri-ciri 
Fungsi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Memahami Ciri-ciri Fungsi yang akan selesai 
dipelajari 

❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Memahami Ciri-
ciri Fungsi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu 
untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran. 

 

Catatan : Selama pembelajaran Memahami Ciri-ciri Fungsi berlangsung, guru 
mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 
❖ Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Memahami 
Ciri-ciri Fungsi yang baru dilakukan. 

❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Memahami Ciri-ciri 
Fungsi yang baru diselesaikan. 

❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 

Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 

pelajaran Memahami Ciri-ciri Fungsi. 
❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk 

kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran 
Memahami Ciri-ciri Fungsi. 

❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Memahami Ciri-ciri Fungsi 
kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

 

6 . Pertemuan Keenam (3 x 40 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 
Orientasi 
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6 . Pertemuan Keenam (3 x 40 Menit) 

❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada 
Tuhan YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 

❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 
Aperpepsi 
❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  
❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 
Motivasi 
❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
❖ Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini 

dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang 
materi : 
➢ Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 

❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
❖ Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
❖ Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
❖ Pembagian kelompok belajar 
❖ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 
 

Kegiatan Inti ( 90 Menit ) 

Sintak Model 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik materi Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 
dengan cara : 
❖ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 
❖ Mengamati 
➢ Lembar kerja materi Memahami Bentuk Penyajian Fungsi.  
➢ Pemberian contoh-contoh materi Memahami Bentuk 

Penyajian Fungsi untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb 

❖ Membaca. 
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 
dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
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6 . Pertemuan Keenam (3 x 40 Menit) 

penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Memahami Bentuk Penyajian Fungsi. 

❖ Menulis 
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait 
Memahami Bentuk Penyajian Fungsi. 

❖ Mendengar 
Pemberian materi Memahami Bentuk Penyajian Fungsi oleh 
guru. 

❖ Menyimak 
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai materi : 
➢ Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, 
ketelitian, mencari informasi. 
 
 

Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

➢ Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 
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.  

Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 

KEGIATAN LITERASI 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
❖ Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Memahami Bentuk 
Penyajian Fungsi yang sedang dipelajari dalam bentuk 
gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba 
menginterprestasikannya. 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks 
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari 
dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi 
Memahami Bentuk Penyajian Fungsi yang sedang dipelajari. 

❖ Aktivitas 
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat 
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan 
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6 . Pertemuan Keenam (3 x 40 Menit) 

diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Memahami 
Bentuk Penyajian Fungsi yang sedang dipelajari. 

❖ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 
Memahami Bentuk Penyajian Fungsi yang telah disusun 
dalam daftar pertanyaan kepada guru. 
 

COLLABORATION (KERJASAMA) 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

❖ Mendiskusikan 
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas 
contoh dalam buku paket mengenai materi Memahami 
Bentuk Penyajian Fungsi. 

❖ Mengumpulkan informasi 
Mencatat semua informasi tentang materi Memahami 
Bentuk Penyajian Fungsi yang telah diperoleh pada buku 
catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

❖ Mempresentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 
Memahami Bentuk Penyajian Fungsi sesuai dengan 
pemahamannya. 

❖ Saling tukar informasi tentang materi : 
➢ Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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. 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 
(BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
❖ Berdiskusi tentang data dari Materi : 

➢ Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 
❖ Mengolah informasi dari materi Memahami Bentuk 

Penyajian Fungsi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 
kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi 
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6 . Pertemuan Keenam (3 x 40 Menit) 

yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-
pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi 
Memahami Bentuk Penyajian Fungsi. 

Verification  
(pembuktian) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 
pada buku sumber melalui kegiatan : 
❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 
➢ Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan 
oleh peserta didik. 

Generalization  
(menarik  
kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
❖ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Memahami 

Bentuk Penyajian Fungsi 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 materi : 
➢ Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
tentanag materi Memahami Bentuk Penyajian Fungsi dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. 

❖ Bertanya atas presentasi tentang materi Memahami Bentuk 
Penyajian Fungsi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  

 
CREATIVITY (KREATIVITAS) 
❖ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 
➢ Memahami Bentuk Penyajian Fungsi 

❖ Menjawab pertanyaan tentang materi Memahami Bentuk 
Penyajian Fungsi yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
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6 . Pertemuan Keenam (3 x 40 Menit) 

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan 
dengan materi Memahami Bentuk Penyajian Fungsi yang 
akan selesai dipelajari 

❖ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Memahami 
Bentuk Penyajian Fungsi yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan 
secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap 
materi pelajaran. 

 

Catatan : Selama pembelajaran Memahami Bentuk Penyajian Fungsi berlangsung, 
guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 
❖ Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Memahami 
Bentuk Penyajian Fungsi yang baru dilakukan. 

❖ Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Memahami Bentuk 
Penyajian Fungsi yang baru diselesaikan. 

❖ Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang 
harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 

Guru : 
❖ Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi 

pelajaran Memahami Bentuk Penyajian Fungsi. 
❖ Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk 

kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran 
Memahami Bentuk Penyajian Fungsi. 

❖ Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Memahami Bentuk Penyajian 
Fungsi kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

 

1. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai 

berikut : 

1) Tentukan daerah asal, daerah kawan dan daerah hasil dari relasi 

berikut ini: 
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2) Gambarkan dalam diagram panah dan diagram garis, jika 

diketahui : 

Daerah asal (A)   : {1, 2, 3, 4, 5, 6}  

Daerah kawan (B)  : {1, 2, 3, …. 12}  

Relasi    : setengah dari dari 
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Mengetahui,   
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LAMPIRAN XIII 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan : SLB A NEGERI 3 MARTAPURA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : XII/ Ganjil 

Alokasi Waktu : 20 JP (10 Pertemuan) 

 
H. Kompetensi Inti: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 

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

4. Mengolah, menyaji, dan menalar 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. 

 
I. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
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Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.11 Menganalisis aritmetika sosial 
(penjualan, pembelian, potongan, 
keuntungan, kerugian, bunga 
tunggal, persentase, bruto, 
neto,tara) 

3.11.1 Mengenal fenomena atau aktivitas yang 
terkait dengan aritmetika social 
(penjualan, pembelian, potongan, 
keuntungan, kerugian, bunga tunggal, 
persentase, bruto, neto, tara) 

3.11.2 Mendapatkan informasi yang terkait 
dengan artimetika sosial 

3.11.3 Menentukan hubungan antara 
penjualan, pembelian, untung,dan rugi 

3.11.4 Menentukan bunga tunggal dan pajak 
3.11.5 Menentukan hubungan antara, bruto, 

neto, dan tara 

4.11 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan aritmetika social (penjualan, 
pembelian,  potongan, keuntungan, 
kerugian, bunga tunggal, persentase, 
bruto, neto, tara) 

4.11.1 Memecahkan masalah  terkait dengan  
artimetika social  baik  melalui Tanya 
jawab, diskusi, atau, presentasi. 

 
 
 
 
 

J. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran peserta didik dapat : 

• Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, 
rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam 
memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. 

• Siswa dilatih sikap berani bertanya, berpendapat, mendengar pendapat orang, 
bekerjasama dalam kelompok, bekerjasama dalam aktivitas sehari-hari.  

• Menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan pengamatan kegiatan 
perdagangan / jual beli.                

• Menemukan harga/nilai satuan barang 

• Menemukan harga/nilai barang per unit 

• Menunjukkan sikap berani bertanya,berpendapat,mau mendengar pendapat 
orang lain dan bekerja sama dalam kelompok. 

• Menghitung nilai untung atau rugi dari proses perdagangan. 

• Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan jual beli. 

• Siswa dapat mengkomunikasikan pengetahuannya tentang pengertian bunga 
tunggal 

• Siswa dapat menggunakan konsep bunga tunggal  untuk menyelesaikan masalah 
nyata dalam kehidupan sehari-hari  

• Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang  terkait dengan bunga tunggal 
 
K. Metode Pembelajaran 

• Pendekatan : Scientific Learning 
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• Model Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan) dan 
Problem  Based Learning (Pembelajaran Berbasis 
Masalah) / Projek 

 
L. Materi Pembelajaran 

4. Materi pembelajaran regular 

• Kegiatan 6.1 Memahami Keuntungan dan Kerugian 

• Kegiatan 6.2 Menentukan Bunga Tunggal 

• Kegiatan 6.3 Bruto, Neto, dan Tara 
5. Materi pembelajaran pengayaan 

 
6. Materi pembelajaran remedial 

 
M. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,  Memahami dan 

Menyelesaikan Masalah yang Terkait  dengan Perbandingan 

Berbalik Nilai 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang:  
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

10 

menit 
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• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topic  
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

dengan cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk melihat 

penayangan gambar yang disajikan oleh 
guru maupun mengamati gambar yang 
terdapat pada buku siswa tentang  
Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

❖ Mengamati 
➢ Peserta didik diminta mengamati  gambar 

/foto yang yang terdapat pada buku 
maupun melalui penayangan video yang 
disajikan oleh guru seperti gambar dibawah 
ini 

 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung),  
➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 
dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  

• Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan 

• Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis 

60 

menit 
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besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai : 

• Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

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  : 
➢ Berapa persen keuntungan? 
➢ Berapa persen kerugian?  

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 
➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber 
tentang  

• Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 

• Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 
➢    Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 

kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 

pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
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sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, 

dengan menggunakan metode ilmiah yang 

terdapat pada buku pegangan peserta didik 

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.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 

sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan 

bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja. 
❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

Verification  

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 

dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan 

data-data atau teori pada buku sumber melalui 

kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian   

antara lain dengan : Peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 
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Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian   

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi 

yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok 

yang mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar kerja 

yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 

kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran  
 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada 

pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

10 

menit 



264 

 

 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 

2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,   
➢ Pengertian Keuntungan dan Kerugian 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang:  
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topic  
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian 

dengan cara :  

60 

menit 
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❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

permasalahan konteksual terkait   
Persentase Keuntungan dan Kerugian  

❖ Mengamati 
➢ Peserta didik diminta mengamati beberapa 

contoh permasalahan kontekstual   
Persentase Keuntungan dan Kerugian . 
1. Jika HB menyatakan harga beli suatu 

barang oleh penjual (modal), sedangkan 
HJ menyatakan harga jual suatu barang 
oleh penjual, pada kondisi berikut, yang 
menyatakan kondisi untung, rugi, atau 
impas adalah: 
a. HJ < HB rugi 
b. HJ > HB untung 
c. HJ = HB impas 
% harga jual : % harga beli : % 
keuntungan 

 108 % : 100 % : 8 % 

❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung),  
➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 
dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  

• Persentase Keuntungan dan Kerugian 

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan  

• Persentase Keuntungan dan Kerugian 

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai : 

• Persentase Keuntungan dan Kerugian 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  
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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 : 
➢ Berapa persen keuntungan pak Subur tukang 

bubur ayam ? 
➢ Berapa persen kerugian pak soso tukang 

bakso ? 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 
➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber 
tentang 

• Persentase Keuntungan dan Kerugian  

 

 
❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 
pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 

• Persentase Keuntungan dan Kerugian     

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 
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➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 

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.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 

sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan 

bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  

Verification  

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 

dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan 

data-data atau teori pada buku sumber melalui 

kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  
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antara lain dengan : Peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi 

yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok 

yang mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar kerja 

yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 

kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar kerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran  
 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada 

pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

10 

menit 
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• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 
 

3. Pertemuan Ke-3 ( 2 x 40 menit ) Wakt

u 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran 

❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

❖ Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,   
➢ Persentase Keuntungan dan Kerugian  

❖ Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

❖ Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

❖ Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

❖ Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang:  
➢ Menentukan Bunga Tunggal 

❖ Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

❖ Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

10 

menit 

Kegiatan Inti 60 

menit 
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Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topic  
➢ Menentukan Bunga Tunggal dengan cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
➢ Peserta didik diminta untuk mengamati 

permaslahan kontekstual menggenai 
Menentukan Bunga Tunggal. 

❖ Mengamati 

Peserta didik diminta mengamati 

beberapa contoh permasalahan 

kontekstual  Menentukan Bunga Tunggal 

 

 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung),  
➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 
dari internet/materi yang berhubungan 
dengan   

• Menentukan Bunga Tunggal   

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan kondisi  

• Menentukan Bunga Tunggal   
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❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran  mengenai : 

• Menentukan Bunga Tunggal   

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
➢ Menentukan 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  : 
➢ Lebih  baik  mana, bunga disajikan  dalam  

satuan  bulan atau dalam satuan  
tahun? 

➢ Jika kita sebagai seorang peminjam
 modal, bagaimana cara kita memilih 
agar bunga yang kita ambil adalah yang 
terkecil? ? 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 
➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tentang  

• Menentukan Bunga Tunggal   

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 

• Menentukan Bunga Tunggal   

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 
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❖ Saling tukar informasi tentang  : 
➢ Menentukan Bunga Tunggal  

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 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.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Menentukan Bunga Tunggal   

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau 

pun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi yang 

sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  
➢ Menentukan Bunga Tunggal   

Verification  

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 

dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan 

data-data atau teori pada buku sumber melalui 

kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
➢ Menentukan Bunga Tunggal   
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antara lain dengan : Peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban soal-

soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  
➢ Menentukan Bunga Tunggal   

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 
➢ Menentukan Bunga Tunggal 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 

kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran  
 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada 

pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

10 

menit 
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diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 
 
 

4. Pertemuan Ke-4 ( 3 x 40 menit ) Wakt

u 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran 

• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya, Menentukan Bunga Tunggal   

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang:  
➢ Diskon (potongan) dan Pajak 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

10 

menit 

Kegiatan Inti 100 

menit 
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Sintak 

Model 

Pembelajara

n 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topic 
➢ Diskon (potongan) dan Pajak dengan cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
➢ Menayangkan gambar/foto tentang Diskon 

(potongan) dan Pajak  

❖ Mengamati 

Peserta didik diminta mengamati beberapa 

contoh Diskon (potongan) dan Pajak 

 

 
❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

Peserta didik diminta membaca materi dari buku 

paket atau buku-buku penunjang lain, dari 

internet/materi yang berhubungan dengan 
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan pemberian 

materi oleh guru yang berkaitan dengan kondisi  

• Diskon (potongan) dan Pajak  

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai : 

• Diskon (potongan) dan Pajak  

Problem  

statemen  

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 
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(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, 

contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  

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 menghitung diskon ? 

• Bagaimana cara menghitung Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) ? 

Data  

collection  

(pengumpula

n  

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 

untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 

melalui kegiatan: 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 
➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tentang 

• Diskon (potongan) dan Pajak  

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 

• Diskon (potongan) dan Pajak 

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik atau pada lembar 

kerja yang disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
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menghargai pendapat orang lain, kemampuan 

berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 

yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan 

belajar dan belajar sepanjang hayat.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya.  

❖ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau 

pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  

Verification  

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 

dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-

data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan untuk mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif 

dalam membuktikan :  
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  

antara lain dengan : Peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban soal-

soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  
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❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 

telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 

guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 

siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran  
 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 

berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 

10 

menit 

 
 

5. Pertemuan Ke-5 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran 

10 

menit 
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• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,  
➢ Diskon (potongan) dan Pajak  

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang:  
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara  

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topic  
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara dengan 

cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   

Pengertian Bruto, Neto, dan Tara 

❖ Mengamati 
➢ Peserta didik diminta mengamati  gambar 

/foto yang yang terdapat pada buku 
maupun melalui penayangan video yang 

60 

menit 
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disajikan oleh guru seperti gambar dibawah 
ini 

 
➢ Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

gambar, peserta didik diminta untuk 
mendiskusikan tentang hal-hal yang ingin 
diketahui.. 

❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung),  
➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 
dari internet/materi yang berhubungan 
dengan Pengertian Bruto, Neto, dan Tara   

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan 

• Pengertian Bruto, Neto, dan Tara    

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai : 

• Pengertian Bruto, Neto, dan Tara  

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara   

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 
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hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

Misalnya  : 
➢ Apa mangfaat kita mempelajari bruto, neto 

dan tara? 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 
➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber 
tentang  

• Pengertian Bruto, Neto, dan Tara     

❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  
➢ Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 

• Pengertian Bruto, Neto, dan Tara    

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas   

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara    

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 

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.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara    

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya.  
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❖ Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 

sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan 

bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara    

Verification  

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 

dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan 

data-data atau teori pada buku sumber melalui 

kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara    

antara lain dengan : Peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara   

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi 

yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok 

yang mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 
➢ Pengertian Bruto, Neto, dan Tara    

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar kerja 

yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 

kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran  
 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada 

pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 

10 

menit 

 
 
 

6. Pertemuan Ke-6 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran 

❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

10 

menit 
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• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya,    Pengertian Bruto, Neto, 

dan Tara 

• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan.  

Motivasi 

• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari. 

• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang:  

➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara  

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

• Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

• Pembagian kelompok belajar 

• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topic  
➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara  dengan 

cara :  

❖ Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   

Hubungan Bruto, Neto, dan Tara 

❖ Mengamati 
➢ Peserta didik diminta mengamati  gambar 

/foto yang yang terdapat pada buku 
maupun melalui penayangan video yang 
disajikan oleh guru seperti gambar dibawah 
ini 

60 

menit 



285 

 

 

 
➢ Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

gambar, peserta didik diminta untuk 
mendiskusikan tentang hal-hal yang ingin 
diketahui.. 

❖ Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung),  
➢ Peserta didik diminta membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 
dari internet/materi yang berhubungan 
dengan    Hubungan Bruto, Neto, dan Tara   

❖ Mendengar 
➢ Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan 

• Hubungan Bruto, Neto, dan Tara   

❖ Menyimak, 
➢ Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai : 

• Hubungan Bruto, Neto, dan Tara   

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar, contohnya : 

❖ Mengajukan pertanyaan tentang : 
➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara    

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  : 
➢ Apa hubungan antara bruto, neto, dan tara? 

Data  

collection  

(pengumpulan  

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 
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data) ❖ Mengamati obyek/kejadian,  

❖ Wawancara dengan nara sumber 

❖ Mengumpulkan informasi 
➢ Peserta didik diminta mengumpulkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber 
tentang  

• Hubungan Bruto, Neto, dan Tara  

 
❖ Membaca sumber lain selain buku teks,  

➢ Peserta didik diminta mengeksplor 
pengetahuannya dengan membaca buku 
referensi tentang 

• Hubungan Bruto, Neto, dan Tara  

❖ Mempresentasikan ulang  

❖ Aktivitas :  

❖ Mendiskusikan 

❖ Mengulang 

❖ Saling tukar informasi tentang  : 
➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara   

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 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 peserta didik 

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.  

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 

❖ Berdiskusi tentang data :  
➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara    

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya.  



287 

 

 

❖ Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 

sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan 

bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja. 

❖ Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai  
➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara  

Verification  

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya 

dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan 

data-data atau teori pada buku sumber melalui 

kegiatan : 

❖ Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan :  
➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara  

antara lain dengan : Peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Peserta didik 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 :  
➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara    

❖ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi 

yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok 

yang mempresentasikan 

❖ Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik 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 
➢ Hubungan Bruto, Neto, dan Tara 

❖ Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar kerja 

yang telah disediakan.  

❖ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan  beberapa pertanyaan 

kepada siswa.  

❖ Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat 

pada buku pegangan peserta didik atau pada 

lembar lerja yang telah disediakan secara 

individu untuk mengecek penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran  
 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada 

pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar 

diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 

projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 

10 

menit 

 
N. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

3. Teknik Penilaian 
c. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

3) Tes Tertulis 
c) Pilihan ganda 
d) Uraian/esai 

4) Tes Lisan 
 Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 

d. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
2) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 

4. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
c. Remedial 
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❖ Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai 
KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial 
terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM dan 
remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar 

❖ Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai 
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi 
peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal),  

d. Pengayaan 
❖ Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai 

materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang 
telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

❖ Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan 
dengan peserta didik. 

 
H. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

➢ Media :  

 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

 Lembar penilaian 

 Laboratorium komputer sekolah atau warnet 

 Perpustakaan sekolah 
➢ Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 
➢ Sumber Belajar :                                                                                                  

 Buku Pedoman Guru Mapel Matematika Kelas XII 

 Buku Pegangan Siswa Mapel Matematika Kelas XII 

 Sumber Internet 

 

  Martapura, 17 Juli 2019 

Mengetahui,   

Kepala SLB A Negeri 3 

Martapura 

 Guru Matematika Kelas XII 

   

   

   

H. FAUZUL ADHIM, M.Pd.  TEGUH IMAM SUSANTO, S.Pd. 

NIP. 19661230 199203 1 007  NIP. 19800903 200604 1 007 
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LAMPIRAN XIV 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Kepada Kepala Sekolah dan Staf Tata Usaha 

1. Bagaimana sejarah singkat dan latar belakang berdirinya SMALB-A Negeri 

3 Martapura? 

2. Kurikulum seperti apa yang digunakan di sekolah SMALB-A Negeri 3 

Martapura? 

3. Apakah dalam mekanisme pembelajaran matematika di SLMAB-A Negeri 

3 Martapura juga menggunakan kurikulum yang sudah bapak sebutkan tadi? 

4. Apakah kurikulum tersebut sama dengan sekolah formal? Adakah yang 

membedakan antara keduanya? 

5. Bagaimana sarana dan prasarana disekolah apakah sudah menunjang untuk 

pembelajaran matematika? 

6. Bagaimana standar kelulusan pada pembelajaran matematika? 

 

B. Kepada Guru Kelas 

1. Sejak kapan bapak mengajar di SMALB-A Negeri 3 Martapura? 

2. Apa latar belakang pendidikan bapak/ibu? 

3. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan tentang kurikulum 

pendidikan khusus di tingkat SMALB-A? 

4. Apakah bapak/ibu membuat rencana pembelajaran sendiri? 

5. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan saat membuat RPP? 

6. Matematika adalah pembelajaran yang abstrak dan dianggap sulit bagi 

sebagian siswa sehingga kurang diminati peserta didik dan memiliki banyak 

kendala dalam metode atau strategi pembelajarannya, bagaimana cara ibu 

mengatasi hal tersebut? 

7. Bagaimanakah cara mengenal karakter dari masing-masing siswa? 

8. Bagaimanakah kesiapan alat, media dan ruang kelas yang dipakai? 

9. Bagaimanakah menyiapkan siswa agar siap menerima pelajaran? 
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10. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam memulai pelajaran 

matematika? 

11. Bagaimanakah cara mengenalkan atau menyampaikan materi yang dipelajari 

pada siswa? 

12. Dari seluruh materi yang sudah bapak/ibu ajarkan, materi apa yang paling 

sulit atau memiliki kendala ketika diajarkan kepada siswa? 

13. Bagaimana langkah bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut? 

14. Kiat-kiat apa sajakah yang dilakukan guru untuk membuat siswa aktif 

berpartisipasi dalam pembelajaran? 

15. Adakah siswa yang malas belajar di kelas? Jika ada, bagaimana cara 

bapak/ibu untuk mengembalikan mood belajar siswa tersebut? 

16. Metode atau pendekatan apa yang sering digunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

17. Dalam perencanaan pembelajaran, biasanya sudah ada perkiraan alokasi 

waktu dalam masing-masing kegiatan pembelajaran. Jika alokasi waktu yang 

direncanakan tidak sesuai, tindakan seperti apa yang bapak/ibu lakukan? 

18. Adakah kesepakatan antara guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

di kelas agar bersama-sama ditaati? 

19. Kesulitan apakah yang dihadapi guru dalam pembelajaran? 

20. Alat atau media pembelajaran apa sajakah yang digunakan dalam menunjang 

pembelajaran matematika di kelas? 

21. Apakah siswa tertarik menggunakan alat atau media pembelajaran? 

22. Apakah guru pernah melakukan pembelajaran tanpa menggunakan media? 

Jika pernah, apakah ada perbedaan ketertarikan siswa dalam proses 

pembelajaran ketika menggunakan dan tidak menggunakan media? 

23. Bagaimana cara guru menciptakan interaksi antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa serta siswa dengan sumber belajar di kelas? 

24. Bagaimana cara guru memberi motivasi sehingga tumbuh partisipasi aktif 

dan pada akhirnya siswa merasa antusias dalam belajar? 

25. Bagaimana cara komunikasi yang efektif yang dilakukajn guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran? 
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26. Dalam proses pembelajaran tentu ada penilaian sebagi patokan bahan 

evaluasi sebagai bahan acuan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap 

materi yang disampaikan, instrumen penilaian seperti apa yang bapak/ibu 

gunakan dalam penilaian terhadap siswa? 

27. Dalam evaluasi pembelajaran, ranah apa saja yang menjadi pedoman dalam 

penilaian siswa? 

28. Apakah siswa juga terlibat aktif dalam refleksi dan rangkuman 

pembelajaran? 

29. Apakah bapak/ibu memberikan penugasan setiap selesai memeberi 

pelajaran? 

30. Pengalaman apa yang menarik saat proses pembelajaran dengan siswa 

Tunanetra? 
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LAMPIRAN XV 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah singkat berdirinya SMALB-A Negeri 3 Martapura. 

2. Visi dan Misi sekolah 

3. Daftar guru, staf tata usaha, dan jumlah peserta didik. 

4. Sarana dan Prasarana yang tersedia di sekolah. 

5. Mendokumentasikan aktivitas pembelajaran dan lingkungan sekolah. 

6. Komponen administrasi perencanaan pembelajaran matematika beruo\pa 

kalender akademik, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP 

dalam pembelajaran matematika di SMALB-A Negeri 3 Martapura. 
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LAMPIRAN XVI 

 

PEDOMAN OBSERVASI KOMPONEN ADMINISTRASI 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
 

NO. Komponen Perencanaan  
Diarsipkan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1.  Kalender Akademik    

2.  Program Tahunan (Prota)    

3.  Program Semester (Promes)    

4.  Silabus    

5.  
Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 
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PEDOMAN OBSERVASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

NO. Komponen RPP 
Tercantum 

Keterangan 
Ya Tidak 

1.  Identitas 
   

a. Satuan Pendidikan 

b. Mata Pelajaran    

c. Materi    

d. Kelas/Semester    

e. Alokasi Waktu    

f. Tahun Pelajaran    

g. Jam Pelajaran    

h. Pertemuan Ke-    

2.  Kompetensi Inti    

3.  Kompetensi Dasar    

4.  Indikator    

5.  Tujuan Pembelajaran    

6.  Materi Pembelajaran    

7.  Model dan Metode Pembelajaran 
   

a. Pendekatan 

b. Model Pembelajaran    

c. Strategi Pembelajaran    

d. Metode Pembelajaran    

8.  Kegiatan Pembelajaran 

   9.  a. Pendahuluan 

 
1) Mempersiapkan fisik dan 

psikis siswa 

 a) Mengucapkan salam    
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b) Mengajak siswa 

untuk berdo’a 
   

 
c) Menanyakan 

kehadiran siswa 
   

 

d) Menyiapkan keadaan 

kelas untuk belajar 

berupa kebersihan 

dan kerapian 

   

 

e) Menanyakan kesiapan 

buku tulis atau buku 

sumber belajar 

   

 
2) Guru melakukan 

appersepsi 
   

 3) Guru melakukan pre-test    

 
4) Guru memberi motivasi 

belajar untuk siswa 
   

 

5) Guru menyampaikan 

kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

   

10.  b. Kegiatan Inti 
   

 1) Guru menyajikan materi 

11.  c. Penutup 

   
 

1) Guru bersama peserta 

didik merefleksi kegiatan 

selama pembelajaran 

 
2) Guru memberikan post-

test 
   

 3) Guru memberikan PR    

 4) Guru menutup pelajaran    

12.  Media, alat, dan sumber belajar 
   

13.  a. Media pembelajaran 

14.  b. Alat pembelajaran    

15.  c. Sumber belajar    

16.  Penilaian hasil belajar 
   

17.  a. Teknik penilaian 

18.  b. Prosedur penilaian    
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19.  Sumber referensi    

20.  
Lembar pengamatan penilaian 

sikap (penilaian observasi) 
   

21.  Lembar penilaian pengetahuan    
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PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

NO. Kegiatan 
Pelaksanaan  

Keterangan 
Ya Tidak 

1.  Model dan Metode Pembelajaran 

e. Pendekatan    

f. Model/Strategi/Metode 

Pembelajaran 
   

2.  Kegiatan Pembelajaran 

 d. Pendahuluan 

6) Mempersiapkan fisik dan 

psikis siswa 
   

f) Mengucapkan salam    

g) Mengajak siswa untuk 

berdo’a 
   

h) Menanyakan 

kehadiran siswa 
   

i) Menyiapkan keadaan 

kelas untuk belajar 

berupa kebersihan dan 

kerapian 

   

j) Menanyakan kesiapan 

buku tulis atau buku 

sumber belajar 

   

7) Guru melakukan 

appersepsi 
   

8) Guru melakukan pre-test    

9) Guru memberi motivasi 

belajar untuk siswa 
   

10) Guru menyampaikan 

kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

   

3.  Kegiatan Inti 

2) Guru menyajikan materi    

4.  Penutup 

5) Guru bersama peserta 

didik merefleksi kegiatan 

selama pembelajaran 
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6) Guru memberikan post-

test 
   

7) Guru memberikan PR    

8) Guru menutup pelajaran    

5.  Media, alat, dan sumber belajar 

6.  d. Media pembelajaran    

7.  e. Alat pembelajaran    

8.  f. Sumber belajar    
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LAMPIRAN XVII 

 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN WAWANCARA 

 

A. Tujuan 

 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan 

isi dari instrument wawancara terhadap guru sehubungan dengan akan 

dilakukannya penelitian yang berjudul “Pembelajaran Matematika Anak 

Berkebutuhan Khusus Golongan Tunanetra”. Dalam hal ini, penilaian 

instrumen wawancara menggunakan penilaian validitas wajah (Face 

Validity), yang meliputi: 

a. Kejelasan kalimat pada pertanyaan. 

b. Kalimat pertanyaaan  bersifat komunikatif (mudah dipahami). 

c. Kalimat pertanyaaan tidak bersifat ambigu. 

d. Kalimat pertanyaan bebas dari kalimat negatif yang berkemungkinan 

menyinggung perasaan informan. 

e. Setiap pertanyaan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. 

f. Kalimat pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia baku. 

g. Kalimat pertanyaan mampu dijawab dengan jujur oleh informan. 
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B. Petunjuk Pengisian 

Bapak/ibu dapat memberikan penilaian dengan cara memberi tanda 

cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan skala penilaian sebagai 

berikut: 

1 = Tidak Valid 

2 = Kurang Valid 

3 = Cukup Valid 

4 = Valid 

5 = Sangat Valid 

Tabel Validasi Pedoman Wawancara 

No 

Item 

Validasi Wajah 
Komentar 

1 2 3 4 5 

Item Pertanyaan untuk Kepala Sekolah 

1         √    

2     √        

3          √   

4          √   

Item Pertanyaan untuk Guru 

1         √   

2         √   

3         √   

4         √   

5         √   

6       √      

7         √   

8         √   

9         √   

10         √   

11         √   

12         √   

13         √   

14         √   

15         √   

16         √   

17         √   



302 

 

 

18         √   

19         √   

20         √   

21         √   

22         √   

23       √      

24         √   

25         √   

26     √        

27     √       

28         √   

29         √   

30         √   

 

 

C. Komentar dan Saran Perbaikan 

2. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah. Apakah untuk pelajaran 

Matematika menggunakan kurikulum tersebut. Apakah kurikulum tersebut 

sama dengan sekolah formal pada tingkatan yang sama (semestinya ini 

menjadi tiga nomor). 

6. Kata “orang” diganti dengan “siswa”. 

23. Bagaimana cara guru menciptakan interaksi antara guru dengan siswa dan 

antara siswa dengan siswa serta antara siswa dengan sumber belajar di 

kelas? 

26. Dalam proses pembelajaran tentu ada evaluasi sebagai bahan acuan untuk 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan. 

Instrumen seperti apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam penilaian terhadap 

siswa? 

27. Dalam evaluasi pembelajaran, ranah apa saja yang dinilai pada siswa? 
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D. Kesimpulan 

Secara umum angket kepercayaan diri ini (mohon lingkari sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu) 

TLD  : Tidak layak digunakan 

LDR  : Layak digunakan dengan revisi 

LD : Layak digunakan 

 

      Banjarmasin, 07 Juli                  2020 

Validator 

 

 

 

(Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M. M.Pd) 

NIP. 195710311980032004 
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LAMPIRAN XVIII 
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LAMPIRAN XIX 
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LAMPIRAN XX 
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LAMPIRAN XXI 
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LAMPIRAN XXII 
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