
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
NO: 1 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Statistika  
Pertemuan Ke-  : 1 s.d. 3 
Alokasi Waktu : 3 x pertemuan (6 x 45 menit) 
 

 
Standar Kompetensi :    
 Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah  
Kompetensi Dasar          :   
 Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang , garis, lingkaran dan ogive serta penafsirannya 
 Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran dan ogive 
Indikator                        :   
 Memahami pengertian statistik dan statistika 
 Memahami pengertian datum dan data 
 Memahami pengertian sampel dan populasi 
 Mengetahui cara pengumpulan dan pemeriksaan data 
A.  Tujuan Pembelajaran:  

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 
1.  Memahami pengertian statistik dan statistika 
2.  Memahami pengertian datum dan data 
3.  Memahami pengertian sampel dan populasi 
4.  Mengetahui cara pengumpulan dan pemeriksaan data 

B. Materi Pelajaran: 
              1. Pengertian statistik dan statistika. Statistika adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara-cara 

pengumpulan data, menyajikan, menarik kesimpulan dan menafsir parameter dan menguji hipotesis yang 
didasarkan pada hasil pengolahan data 

              2.   Pengertian tentang datum dan data. Datum adalah catatan yang berupa keterangan yang diperoleh dari suatu 
penelitian. Data adalah kumpulan datum-datum.   

3. Pengertian populasi dan sampel beserta contoh yang relevan. Sampel merupakan bagian populasi 
4. Pengumpulan dan pemeriksaan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu interview, 

kuesioner, observasi dan literatur. 
C.  Alat dan Sumber Belajar: 

   1.  Alat : - 
 2.  Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
 1.  Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
 2.  Pendekatan : Konsep 
 3.  Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 

E. Skenario Pembelajaran:  
1.  Kegiatan awal 

a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang hal-hal dalam kehidupan yang terkait dengan konsep 
sederhana statistika 

b.  Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep statistika dalam pemecahan masalah  
2. Kegiatan inti 

a.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi    pengertian statistik, statistika, data, datum, populasi, sampel dan cara pengumpulan dan 
pengolahan data 

b.  Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 
3.  Kegiatan akhir 

a.  Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 
c.  Guru memberikan tugas/PR 

F.  Penilaian: 
1.  Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
3.  Soal/instrumen : 

1.  Berikan tiga contoh yang temasuk data kuantitatif! 
2.  Berikan lima contoh yang termasuk data kualitatif! 
3.  Berikan contoh populasi dan sampel dalam suatu pernyataan! 
4.  Apa perbedaan kata statistik dan statistika! 
5.  Sebutkan teknik pengumpulan data! 

 
Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10.Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 



Nilai akhir = 100
50

korPerolehans
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                                                                                                                         …………………………. 2009 
         Mengetahui  
 Kepala Sekolah                                                                                                   Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 
 

NIP.                                                                                                                           NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
NO: 2 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Statistika  
Pertemuan Ke-  : 4 s.d. 6  

 Alokasi Waktu     :   3 x pertemuan (6 x 45 menit) 
                                                                                                                                           

Standar Kompetensi :    
 Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah  
Kompetensi Dasar        :   
 Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang , garis, lingkaran dan ogive serta penafsirannya 
 Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran dan ogive 
Indikator                        :   
 Menyajikan data ukuran dalam bentuk diagram batang 
 Menyajikan data ukuran dalam bentuk diagram garis dan kotak baris 
 Menyajikan data ukuran dalam bentuk diagram lingkaran 
 Menyajikan data ukuran dalam bentuk piktogram 
 Menyajikan data tunggal dalam tabel distribusi frekuensi 
 Menyajikan data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi 
 Memahami tabel distribusi frekuensi kumulatif dan relatif 
 Menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon, dan kurva ogive 
A.  Tujuan Pembelajaran:  

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 
1.  Menyajikan data ukuran dalam bentuk diagram batang 
2.  Menyajikan data ukuran dalam bentuk diagram garis dan kotak baris 
3.  Menyajikan data ukuran dalam bentuk diagram lingkaran 
4.  Menyajikan data ukuran dalam bentuk piktogram, batang daun, dan histogram serta tabel distribusi frekuensi 
5.  Menyajikan data tunggal dalam tabel distribusi frekuensi 
6.  Menyajikan data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi 
7.  Memahami tabel distribusi frekuensi kumulatif dan relatif 
8.  Menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon, dan kurva ogive 

B. Materi Pelajaran: 
              1. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data cacahan. Antara dua batang yang berurutan digambar secara 

terpisah. Diagram batang dapat dibuat secara vertikal dan horizontal 
              2.   Diagram garis digunakan untuk menyajikan data statistik yang menunjukkan perkembangan suatu kejadian yang 

kontinu. 
3. Diagram lingkaran berbentuk juring-juring lingkaran dalam suatu lingkaran yang menunjukkan perbandingan 

banyaknya data yang satu dengan yang lainnya dengan syarat besarnya sudut pusat tiap-tiap juring sebanding 
dengan banyaknya data. 

4. Diagram piktogram biasanya untuk menyajikan data dengan menggunakan lambang sebagai wakil dari sejumlah 
data. 

              5. Cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal dan data kelompok 
              6.   Frekuensi relatif adalah besarnya persentase antara frekuensi kelas dengan keseluruhan frekuensi 

7. Frekuensi kumulatif “kurang dari “ menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang kurang dari atau sama dengan nilai 
tepi atas pada tiap-tiap kelas. Frekuensi kumulatif “lebih dari” menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang lebih 
dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada tiap-tiap kelas 

8. Diagram batang di mana  batang satu dengan batang yang lainnya saling berimpitan disebut histogram. Apabila 
masing-masing titik tengah puncak persegi panjang dihubungkan maka terdapat poligon frekuensi. Kemudian 
apabila tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari masing-masing dihubungkan maka hasilnya disebut kurva 
ogive positif dan sebaliknya 

C.  Alat dan Sumber Belajar: 
   1.  Alat : - 
 2.  Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
 1.  Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
 2.  Pendekatan : Konsep 
 3.  Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 

E. Skenario Pembelajaran:  
1.  Kegiatan awal 
 a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang hal-hal dalam kehidupan yang terkait dengan konsep 

sederhana statistika, terutama yang berkaitan dengan penyajian data. 
 b.  Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep penyajian data dalam pemecahan 

masalah  
2.  Kegiatan inti 

a.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi    penyajian data ukuran dalam diagram batang, garis, lingkaran, piktogram 

b.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi    tabel distribusi frekuensi tunggal dan kelompok, frekuensi relatif dan kumulatif, dan histogram, 
poligon, dan ogive.  



c.  Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 
3.  Kegiatan akhir 

a.  Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 
c.  Guru memberikan tugas/PR 

F  Penilaian: 
1.  Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
3.  Soal/instrumen : 

1.  
Bulan Korban Meninggal 

Januari 
Februari 

Maret 
April 
Mei 
Juni 

150 
300 
200 
500 
400 
150 

     Sajikan data diatas dalam bentuk diagram batang! 
2.  

Buah Berat (kg) 
Jeruk 
Mangga 
Anggur 

Apel 
Salak 
Durian 

25 
45 
65 
30 
45 
55 

     Sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran! 
3.  Suatu pabrik roti mengadakan  pengamatan terhadap kerja karyawan setiap minggu 2 jam sekali, mulai 

dari jam 06.00 – 17.00. Adapun datanya sebagai berikut: 
Waktu 07.00 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 
Banyaknya 
Roti 

100 160 240 270 280 250 

  Sajikan data diatas dalam diagram garis ! 
4.  Jelaskan perbedaan antara diagram batang dengan diagram garis! 
5.  Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di bawah ini, berikut frekuensi kumulatif kurang dari atau sama 

dengan : 12, 16, 18, 20, 19, 17, 15, 20, 16, 12, 12, 14, 18, 20, 19, 17, 16, 14, 12, 13, 14, 15, 15! 
6.  Buatlah histogram dan poligon frekuensi dari tabel berikut: 

Nilai f 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

5 
6 
12 
14 
12 

7.  Tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, dari data berikut! 
Nilai f 

10 - 18 
......... 
......... 
......... 
......... 

4 
7 
11 
18 
10 

8. Persentase yang mendapat nilai 9 yaiitu 20%. Dari data sebanyak 400 anak, maka siswa yang mendapat 
nilai 9 adalah .... 

9. Jika diketahui suatu data, banyak kelas 5 dan tepi bawah kelas ke-2 dan 3, yaitu 65,5 dan 70,5, maka 
besarnya range adalah .... 

 
Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10.Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 

Nilai akhir = 100
100

Perolehanskor
    

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                         …………………………. 2009 
         Mengetahui  
 Kepala Sekolah                                                                                                     Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 
 
 

NIP.                                                                                                                           NIP. 



 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO: 3 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Statistika  
Pertemuan Ke-  : 7 s.d. 10 
Alokasi Waktu     :   4 x pertemuan (8 x 45 menit) 

 
Standar Kompetensi :   
  Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah  
Kompetensi Dasar         :    
 Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuan penyebaran data serta menafsirkannya 
Indikator                         :   
 Menghitung mean, median, dan modus data tunggal 
 Menghitung mean, median, dan modus data kelompok 
 Menghitung kuartil, desil dan persentil pada data tunggal 
 Menghitung kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok 
 Menghitung jangkauan, hamparan, jangkauan semi antarkuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangangan 

baku pada data tunggal 
 Menghitung jangkauan, hamparan, jangkauan semi antarkuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku 

pada data kelompok 
A.  Tujuan Pembelajaran:  

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 
1.  Menghitung mean, median, dan modus data tunggal 
2.  Menghitung mean, median, dan modus data kelompok 
3.  Menghitung kuartil, desil dan persentil pada data tunggal 
4.   Menghitung kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok 
5.  Menghitung jangkauan, hamparan, jangkauan semia antarkuartil, simpangan rata-rata, varians, dan 

simpangangan baku pada data tunggal 
6.  Menghitung jangkauan, hamparan, jangkauan semi antarkuatil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan 

baku pada data kelompok 
B. Materi Pelajaran: 

1. Rataan hitung (mean) adalah perbandingan jumlah semua nilai data dengan banyaknya nilai data 
2.   Median adalah nilai yang membagi data atau ukuran menjadi dua bagian yang sama setelah data tersebut 

diurutkan dari data yang paling kecil. Jika jumlah data ganjil maka nilai mediannya adalah nilai data ke (n + 1)/2. 
Jika jumlah datanya genap maka mediannya adalah rata-rata nilai data ke n/2 dan ke n/2 +1. 

3. Modus adalah nilai data yang sering muncul 

4. Mean data kelompok 
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7. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi empat bagian sama besar setelah data diurutkan. Data 

tunggal kuartilnya 
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8.   Desil adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi sepuluh bagian sama besar setelah data diurutkan. Data 

tunggal desilnya 
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9. Persentil adalah nilai-nilai  yang membagi data menjadi seratus bagian sama besar setelah data diurutkan. 

Persentil data tunggal 
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              10.  Jangkauan atau range merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil  
              11.   Jangkauan antar kuartil atau hamparan merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah 

12.  Jangkauan semi antarkuartil adalah setengah dari nilai hamparan 
13.   Simpangan rata-rata adalah simpangan nilai data observasi terhadap rata-ratanya.  
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14.   Varians adalah jumlah kuadrat simpangan dibagi dengan banyaknya data.  

  Data tunggal 
n

)xx(
S

2
i2  

 . Data kelompok


 


f

)xx(f
S

2
i2  

15.   Simpangan baku adalah akar dari varians 
 

C.  Alat dan Sumber Belajar: 
   1.  Alat : - 
 2.   Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
1.  Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
2.  Pendekatan : Konsep 
3. Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 

E. Skenario Pembelajaran:  
1.  Kegiatan awal 

a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang data, dan cara mengurutkan data 
b.   Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep ukuran pemusatan data, letak data, 

dan penyebaran data 
2.  Kegiatan inti 

a.   Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi    mean, median, dan modus dari data tunggal dan data kelompok 

b.   Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi    kuartil, desil, dan persentil dari data tunggal dan data kelompok 

c.   Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi   jangkauan, hamparan, jangkauan semi antarkuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan 
baku dari data tunggal dan data kelompok 

d.   Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 
3.  Kegiatan akhir 

a.   Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.   Siswa dan guru melakukan refleksi 
c.   Guru memberikan tugas/PR 

F.  Penilaian: 
1.  Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
3.  Soal/instrumen : 

1. Tentukan mean, median, dan modus dari data berikut: 14, 12, 16, 20, 19, 17, 15, 20, 16, 12, 12, 14, 
18, 20, 19, 17, 16, 14, 12, 13, 14, 13, 18! 

2.  Tentukan nilai rata-rata, modus, dan median data berikut: 
Nilai f 

54 -58 
59 - 63 
64 - 68 
69 - 73 
74 - 78 

16 
8 
19 
14 
8 

3.  Rata-rata berat 13 siswa adalah 55,5 kg. Jika Chris bergabung maka rata-rata kurang satu dari rata-
rata semula. Tentukan berat Chris! 

4. Tentukan kuartil atas dan bawah dari data berikut: 13, 15, 18, 20, 19, 17, 15, 20, 16, 12, 12, 14, 18, 
20, 19, 17, 16, 14, 12, 13, 14, 15, 13, 16, 18! 

 
5.  Tentukan nilai desil ke-7 data berikut: 

Nilai f 
54 -58 
59 - 63 
64 - 68 
69 - 73 
74 - 78 

9 
12 
15 
14 
16 

6.  Tentukan jangkauan, hamparan dan jangkuan antar kuartil dari data berikut: 18, 16, 18, 20, 19, 17, 
15, 20, 16, 12, 12, 14, 18, 20, 19, 17, 16, 14, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 14! 



7.  Tentukan simpangan rata-rata data berikut: 
Nilai f 

54 -58 
59 - 63 
64 - 68 
69 - 73 
74 – 78 

10 
12 
14 
12 
10 

8.  Tentukan varians, nilai hamparan, dan nilai simpangan baku dari soal nomor 7!  
9.  Jika diketahui data  A: 5, 8, 10, 12, 15, data B: 2, 6, 7, p, dan nilai rata-rata data B setengah dari rata-

rata data A, maka tentukan nilai p! 
 
 

 
Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10.Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 

Nilai akhir = 100
150

Perolehanskor
    

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                             
………………………….2009 

         Mengetahui 
 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

    NIP. NIP. 
 
 
 
 
 
 



 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO: 4 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Peluang  
Pertemuan Ke-  : 11 s.d. 13 

   Alokasi Waktu     :   3 x pertemuan (6 x 45 menit) 
 

 
 
 

  

Standar Kompetensi :    
 Mengunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah  
Kompetensi Dasar         :   
 Menggunakan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi dalam pemecahan masalah 
Indikator                         :   
 Memahami tentang kaidah pencacahan 
 Memahami tentang faktorial 
 Memahami tentang permutasi dari unsur-unsur yang berbeda 
 Memahami tentang permutasi dengan beberapa unsur sama dan permutasi siklis 
 Memahami tentang kombinasi 
 Memahami tentang binomial Newton 
A.  Tujuan Pembelajaran:  
  Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 

1.   Memahami tentang kaidah pencacahan 
2.   Memahami tentang faktorial 
3.   Memahami tentang permutasi dari unsur-unsur yang berbeda 
4.   Memahami tentang permutasi dengan beberapa unsur sama dan permutasi siklis 
5.   Memahami tentang kombinasi 
6.   Memahami tentang binomial Newton 

B. Materi Pelajaran: 
1. Jika sesuatu diselesaikan dengan p cara yang berlainan dan sesuatu yang lain dapat diselesaikan dengan q cara 

yang berlainan pula dan seterusnya, maka gabungan dari kejadian-kejadian tersebut dapat diselesaikan dengan 
p xq x ...cara.  

2.   Dalam matematika, perkalian bilangan asli berurutan dari 1 sampai bilangan n terbesar disebut faktorial, secara 
umum perkalian tersebut dinyatakan sebagai : n! = n. (n-1).(n-2)...3.2.1  

3. Permutasi adalah cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan atau tempatnya. Notasinya P. 

Dirumuskan 
)!rn(

!nP n
r 
   

4.   Banyaknya permutasi-permutasi yang berlainan dari unsur yang disusun n – n dengan m unsur yang sama 
dinyatakan sebagai P = n!/m! 

5.   Jika n unsur terdapat a unsur yang sama, b unsur yang sama, dan c unsur yang lain lagi sama, maka banyaknya 
permutasi dari n unsur tersebut adalah P = n!/(a!b!c!) 

6. Permutasi siklis adalah permutasi sejumlah unsur yang membentuk suatu lingkaran dengan mengambil mata 
unsur yang diletakkan pada posisi yang tepat. Banyaknya permutasi siklis dari n unsur yang 7. Suatu kombinasi r 
unsur yang diambil dari n unsur yang berlainan adalah suatu pilihan dari n unsur tanpa mempehatikan urutannya 

( r < n). Notasinya C. Dirumuskan 
!r)!rn(

!nCn
r 
   

8.   Apabila akan menjabarkan bentuk (a + b)n dapat ditulis sebagai: (a + b)n = iin
n

0i

n
k baC 


 . Rumus tersebut 

disebut binomial Newton 
C.  Alat dan Sumber Belajar: 

1.  Alat : - 
2.   Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
1.  Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
2.  Pendekatan : Konsep 
3.  Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 

 
E. Skenario Pembelajaran:  

1.  Kegiatan awal 
a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang kejadian sehari-hari yang sederhana yang berkaitan 

dengan peluang. 



b.  Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep kaidah pencacahan dan faktorial serta 
konsep peluang dalam pemecahan masalah  

2.  Kegiatan inti 
a.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 

materi   kaidah pencacahan dan faktorial 
b.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 

materi  permutasi (permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, permutasi dengan n unsur sama, dan permutasi 
siklis) 

c.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi  kombinasi dan binomial Newton 

d.  Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 
3.  Kegiatan akhir 

a.  Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 
c.  Guru memberikan tugas/PR 

 F.  Penilaian: 
1.  Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
3.  Soal/instrumen : 

1.  Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri atas dua angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 
3, 4, 6, 8 dan 9, jika tidak ada angka kembar!  

2.  Berdasar soal nomor 1 tentukan banyaknya bilangan yang angkanya tidak boleh kembar dan 
merupakan bilangan ganjil! 

3.  Tentukan banyaknya bilangan genap terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 5 bilangan asli 
yang pertama dengan syarat tidak ada pengulangan angka!  

4.  Ada 4 orang siswa laki-laki dan 3 orang siswa wanita akan dipilih menjadi ketua dan wakil ketua. Jika 
susunan tersebut tidak boleh berjenis kelamin sama, maka tentukan banyaknya susunan kepanitiaan 
tersebut! 

5.  Disediakan angka-angka 0,1,2,3,4,5,6,7 akan dibuat bilangan genap terdiri atas 4 angka berlainan, 
maka tentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk! 

6.  Tentukan banyaknya formasi tim bola voli yang dapat dibentuk dari 10 orang pemain!  
7.  Ada 10 manik-manik yang akan dibuat kalung. Tentukan banyaknya cara membentuk kalung tersebut! 
8.  Tentukan banyaknya cara susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata ANTARTIKA!  
9.  Tentukan banyaknya susunan 3 angka yang dapat di bentuk dari angka 1,2,3,4,5,6,7 dengan syarat 

boleh ada angka yang sama! 
10.  Dari 10 pemain akan dipilih 5 orang pemain. Berapa banyak tim berbeda dapat dibentuk, apabila 1 

orang pemain harus ikut dan 2 orang pemain sudah pasti tidak ikut! 

11.  Tentukan nilai n yang memenuhi pesamaan 15Cn
2n  !  

12.  Tentukan nilai koefisien dari a4b3 pada bentuk 1/16 (2a – 3b)7!  
13.  Dalam suatu club terdapat enam orang putra dan empat orang putri akan dibentuk pasangan pemain 

tenis. tentukan banyak pasangan jika dibentuk pasangan ganda campuran! 
 
 

Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10.Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 

Nilai akhir = 100
150

Perolehanskor
    

 

                                                                                                                               
………………………….2009 

         Mengetahui 
 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

NIP. NIP. 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
NO: 5 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Peluang  
Pertemuan Ke-  : 14 s.d. 16 

   Alokasi Waktu     :   3 x pertemuan (6 x 45 menit) 
 

 



Standar Kompetensi :    
 Mengunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah  
Kompetensi Dasar        :   
 Menentukan ruang sampel suatu percobaan 
 Menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya 
Indikator                        :   
1.  Memahami tentang pengertian  ruang sampel 
2.     Memahami tentang pengertian kejadian 
3.     Memahami tentang peluang kejadian 
4.     Memahami tentang kisaran peluang dan frekuensi harapan 
A.  Tujuan Pembelajaran  :  

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 
1.  Memahami tentang pengertian  ruang sampel 
2.     Memahami tentang pengertian kejadian 
3.     Memahami tentang peluang kejadian 
4.     Memahami tentang kisaran peluang dan frekuensi harapan 

B. Materi Pelajaran: 
1. Ruang sampel adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin suatu percobaan. 
2.    Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang diharapkan muncul 
3.    Jika titik sampel pada suatu kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, maka peluang 

munculnya kejadian A dinyatakan sebagai: P(A) = n(A)/n(S) 
4.    Nilai kisaran dari peluang yaitu antara 0 dan 1. Nol disebut kemustahilan dan 1 disebut kepastian. 

C.   Alat dan Sumber Belajar : 
1.  Alat : - 
2.   Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
1.  Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
2.  Pendekatan : Konsep 
3. Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 

E.  Skenario Pembelajaran:  
1.  Kegiatan awal 

a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang sampel dan populasi 
b.  Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep kejadian dan peluang kejadian dalam 

pemecahan masalah  
2.  Kegiatan inti 
 a.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan 

tentang materi  sampel, ruang sampel, kejadian, peluang kejadian, kisaran peluang, dan frekuensi harapan 
b.  Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 

3. Kegiatan akhir 
a.  Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 
c.  Guru memberikan tugas/PR 

F.   Penilaian: 
1.  Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
3.  Soal/instrumen : 

1.  Peluang seorang karyawan kantor WTC di Amerika meninggal ialah 0,65. Berapa jumlah karyawan 
yang selamat dari peristiwa WTC jika jumlah karyawan yang masuk kerja 9.000 orang! 

2.  Jika dua buah dadu dilemparkan sekali secara bersamaan, maka tentukan peluang munculnya mata 
dadu pertama ganjil! 

3. Di dalam kantong terdapat 12 kelereng merah, 6 putih, dan 7 biru. Jika diambil acak 1 buah kelereng, 
maka tentukan peluang terambilnya kelereng merah!  

4. Tentukan peluang munculnya mata dadu berselisih 4 apabila dilempar bersama sekali!  
5.  Tentukan frekuensi munculnya mata dadu berjumlah lebih dari atau sama dengan 4 apabila  dua 

buah dadu dilemparkan 300 kali! 
 

Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10.Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 

Nilai akhir = 100
50

korPerolehans
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO: 6 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Peluang  
Pertemuan Ke-  : 17 s.d. 20 

   Alokasi Waktu     :   4 x pertemuan (8 x 45 menit) 

 
 

  

Standar Kompetensi :    
 Mengunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah  
Kompetensi Dasar        :    
 Menentukan ruang sampel suatu percobaan 
 Menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya 
Indikator                        :   
 Memahami tentang pengertian  kejadian majemuk 
 Memahami tentang peluang komplemen suatu kejadian 
 Memahami tentang kejadian saling lepas 
 Memahami tentang kejadian saling bebas 
A.  Tujuan Pembelajaran  :  
 Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 

1.  Memahami tentang pengertian  kejadian majemuk 
2.     Memahami tentang peluang komplemen suatu kejadian 



3.     Memahami tentang kejadian saling lepas 
4.     Memahami tentang kejadian saling bebas 

B. Materi Pelajaran: 
              1. Gabungan dari dua kejadian disebut kejadian majemuk. Jika AC = kejadian selain A maka P(A)C = 1 – P(A). 
              2.    Kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan atau A irisan B = 

Himpunan kosong. Jika P(A) = peluang kejadian A dan P(B) = peluang kejadian B, maka peluang kejadian A dan 
B dengan A dan B saling lepas dinyatakan: P(A U B) = P(A) + P(B) 

              3.    Dua kejadian A dan B dikatakan dua kejadian saling bebas apabila kejadian yang pertama (A) tidak dipengaruhi 
oleh kejadian yang ke dua (B). 

C.  Alat dan Sumber Belajar: 
1.  Alat : - 
2.   Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
 1. Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
 2. Pendekatan : Konsep 
 3. Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 

E. Skenario Pembelajaran :  
1.  Kegiatan awal 

a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang kejadian dan peluang suatu kejadian 
b.   Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep kejadian majemuk, kejadian saling 

lepas dan bebas dalam pemecahan masalah  
2.  Kegiatan inti 

a.   Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi  kejadian majemuk, kejadian saling bebas, dan kejadian saling lepas 

b.  Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 
3.  Kegiatan akhir 

a.   Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.   Siswa dan guru melakukan refleksi 
c.   Guru memberikan tugas/PR 

 F.  Penilaian: 
1. Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
3.  Soal/instrumen : 

1.   Dua buah dadu dilambungkan bersamaan. Tentukan munculnya mata dadu pertama pembagi 10! 
2.  Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama genap atau mata dadu pertama satu. Jika dua buah 

dadu   dilambungkan bersamaan sekali! 
3. Jika dua buah dadu dilempar bersama sekali, maka tentukan peluang muncul mata dadu berselisih tiga 

dan berjumlah enam!  
4. Dalam kotak terdapat sembilan bola putih dan lima bola merah. Jika diambil dari kotak satu bola 

berturutturut sebanyak dua kali tanpa pengembalian, maka tentukan terambilnya kedua bola putih!  
5.  Sebuah kantong berisi enam kelereng merah dan tiga kelereng putih, diambil acak dua kelereng 

sekaligus. Tentukan probabilitas bahwa kelereng yang terambil kelereng merah dan putih! 
 
 

Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10.Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 

Nilai akhir = 100
50

korPerolehans
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                             
………………………….2009 

         Mengetahui 
 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

 
 



 
 
 
 

    NIP. NIP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO: 7 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Trigonometri 
Pertemuan Ke-  : 21 s.d. 30 

   Alokasi Waktu     :   10 x pertemuan (20 x 45 menit) 
  

  
Standar Kompetensi :   
 Menurunkan rumus trigonometri dan penggunaannya 
Kompetensi Dasar        :  
 Menggunakan rumus sinus dan kosinus jumlah dua sudut, selisih dua sudut, dan sudut ganda untuk menghitung 

sinus dan kosinus sudut tertentu. 
 Menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus 
 Menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus 
Indikator                       :   
 Menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. 
 Menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. 
 Menggunakan rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. 
 Menggunakan rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut rangkap (ganda). 
 Menggunakan rumus trigonometri (sinus, kosinus, dan tangen) sudut tengahan.   
 Menyatakan kosinus jumlah dan selisih dua sudut dalam perkalian kosinus dan kosinus maupun perkalian sinus 

dan sinus. 
 Menyatakan sinus jumlah dan selisih dua sudut dalam perkalian sinus dan kosinus. 
 Menyatakan perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus atau kosinus. 
 Membuktikan rumus trigonometri jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus dua sudut 
 Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus. 
 Merancang dan membuktikan identitas trigonometri. 
A.  Tujuan Pembelajaran:  

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat:                           
1.  Menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. 
2.  Menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. 
3. Menggunakan rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. 
4.  Menggunakan rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut rangkap (ganda). 
5. Menggunakan rumus trigonometri (sinus, kosinus, dan tangen) sudut tengahan. 
6.  Menyatakan kosinus jumlah dan selisih dua sudut dalam perkalian kosinus dan kosinus maupun perkalian 

sinus dan sinus. 
7. Menyatakan sinus jumlah dan selisih dua sudut dalam perkalian sinus dan kosinus. 
8. Menyatakan perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus atau kosinus. 



9. Membuktikan rumus trigonometri jumlah   
10. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus. 
11. Merancang dan membuktikan identitas trigonometri. 

B. Materi Pelajaran: 
1.   Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut: 

- Rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. 
  -    Rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. 
  -   Rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. 
2.   Rumus trigonometri sudut rangkap dan sudut tengahan: 

-   Rumus sinus sudut rangkap (ganda). 
-   Rumus  kosinus sudut rangkap (ganda). 
-   Rumus tangen sudut rangkap (ganda). 
-   Rumus trigonometri sudut tengahan. 

3.  Rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus: 
- Rumus perkalian kosinus dan kosinus. 
- Rumus perkalian sinus dan sinus. 
- Rumus perkalian sinus dan kosinus. 
- Rumus penjumlahan dan pengurangan sinus, kosinus, dan  tangen.. 

 C.  Alat dan Sumber Belajar: 
1.  Alat : - 
2.   Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
1.  Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
2.  Pendekatan : Konsep 
3.  Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 

E.  Skenario Pembelajaran:  
1.  Kegiatan awal 

a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang perbandingan trigonometri dan sudut diberbagai kuadran 
b.  Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep trigonometri dalam pemecahan 

masalah  
2.  Kegiatan inti 

a.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi jumlah dan selisih dua sudut dan sudut rangkap dan tengahan 

b. Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi rumus perkalian, penjumlahan, pengurangan sinus, kosinus, dan tangen 

 c. Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan serta identitas trigonometri 

d.  Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 
3. Kegiatan akhir 

a.  Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 
c. Guru memberikan tugas/PR 

F.   Penilaian: 
 1.  Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
 2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
 3.  Soal/instrumen : 

1.    Diketahui 
6
πBA   dan 

3cos cos
5

A B  , maka   ....cos  BA  .  

2.    Tentukan nilai dari 
0tan 295 . 

3.    Diketahui tan A q , maka ....2sin A   

 4.   Diketahui 
1tan A
u

 , maka ....2cos A  

 5.    Hitunglah 

00

2
17cos

2
137cos3 . 

6.    Buktikan bahwa   xxxxxx 4cos3sinsin6cos4cos2cos   

7. Hitunglah 

0 01 15sin 37 sin 7
2 2

. 

8.    Buktikan bahwa   xxxxxx 4cos3sinsin6cos4cos2cos  . 
 

9.  Tentukan nilai dari 
0tan165 . 



10.  Buktikan bahwa 
x

x
x
x

cos
2cos1

sin
2sin 

 . 

 
Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10. Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 

Nilai akhir = 100
50

korPerolehans
    

 

                                                                         
………………………….2009 

         Mengetahui 
 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

    NIP. NIP. 



 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO: 8 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Lingkaran 
Pertemuan Ke-  : 31 s.d. 33 

   Alokasi Waktu     :   3 x pertemuan (6 x 45 menit) 
  

  
Standar Kompetensi  :   
 Menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungnya. 
Kompetensi Dasar         :  
 Menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

 Indikator                        :  
 Merumuskan persamaan lingkaran yang berpusat di (0, 0) dan (a, b).  
 Menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui. 
 Menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. 
 Menentukan posisi garis terhadap lingkaran. 
A.  Tujuan Pembelajaran: 

 Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 
1. Merumuskan persamaan lingkaran yang berpusat di (0, 0) dan (a, b).  
2. Menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui. 
3. Menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. 
4. Menentukan posisi garis terhadap lingkaran. 

B. Materi Pelajaran: 
Persamaan lingkaran: 
- Persamaan lingkaran yang berpusat di O(0, 0). 
- Persamaan lingkaran yang berpusat di M(a, b) dan jari-jari r. 
- Bentuk umum persamaan lingkaran. 
Kedudukan garis terhadap suatu lingkaran.  

C.  Alat dan Sumber Belajar: 
 1.  Alat : - 
 2.  Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
 1. Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
 2.  Pendekatan : Konsep 
 3.  Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 
E. Skenario Pembelajaran:  

1.  Kegiatan awal 
a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang definisi lingkaran 
b.  Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep lingkaran dalam pemecahan masalah  

2. Kegiatan inti 
a.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 

materi persamaan umum lingkaran dan kedudukan garis terhadap suatu lingkaran 
b. Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 

3.  Kegiatan akhir 
a.  Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 
c.  Guru memberikan tugas/PR 

F.  Penilaian: 
1.  Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
3.  Soal/instrumen : 

1.   Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat (3,-2) serta melalui titik (7,2) ! 
2.    Tentukan jari-jari dari lingkaran yang melalui (2,-1), (6,-1), dan (-2,5) ! 

3.    Agar garis y nx tidak memotong lingkaran
2 2 4 2 8 0x y x y     , maka tentukan nilai n! 

4. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (-3, 2) dan menyinggung garis 5 4 10x y  ! 

5.  Titik pusat lingkaran 
2 2 18 0x y ax by      terletak pada garis 032  yx di kuadran IV. 

Jika jari-jari lingkaran adalah 1,  maka tentukan nilai a dan b ! 

6.  Tentukan  jari-jari lingkaran  x2 + y2 – 6y – 6 = 0!  
7.  Tentukan lingkaran yang berpusat di (4,-3) dan menyinggung sumbu y! 
 
 



Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10.Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 

Nilai akhir = 100
50

korPerolehans
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NO: 9 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : XI-IPA/1 
Materi Pokok  : Lingkaran 
Pertemuan Ke-  : 34 s.d. 36 

   Alokasi Waktu     :   3 x pertemuan (6 x 45 menit) 

 
  

Standar Kompetensi :   
 Menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungnya. 

  Kompetensi Dasar        :  
 Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dalam berbagai situasi. 
Indikator                        :  
 Menentukan persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran. 
 Menentukan persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. 
 Menggunakan diskriminan atau dengan cara lain untuk menentukan persamaan garis singgung dari suatu titik di 

luar lingkaran. 
A.  Tujuan Pembelajaran:  
 Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: 

1. Menentukan persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran. 
2. Menentukan persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. 
3. Menggunakan diskriminan atau dengan cara lain untuk menentukan persamaan garis singgung dari suatu titik di 

luar lingkaran. 
B. Materi Pelajaran: 

Persamaan garis singgung: 
-  Garis singgung pada lingkaran yang berpusat di O(0, 0). 
-  Garis singgung pada lingkaran yang berpusat di M(a, b) dan jari-jari r. 
-  Garis singgung pada lingkaran dengan gradien tertentu. 
-   Garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran. 

C.  Alat dan Sumber Belajar: 
1.  Alat : - 
2.  Sumber belajar :  

- Buku paket  
- Buku referensi lain yang relevan 
- LKS TUNTAS 

D.  Strategi Pembelajaran:  
1.  Strategi : Missouri Mathemetic Project  (MMP) dan Cooperative Learning 
2.  Pendekatan : Konsep 
3.  Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas berserta inkuiri 

E. Skenario Pembelajaran:  
1.  Kegiatan awal 

a.  Apersepsi : Siswa diingatkan kembali tentang bentuk umum lingkaran dan kedudukan garis terhadap 
lingkaran 

b.  Motivasi : Pentingnya pelajaran ini untuk dapat menggunakan konsep lingkaran dalam pemecahan masalah  
2.  Kegiatan inti 

a.  Dengan metode kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan inkuiri guru menjelaskan tentang 
materi persamaan garis singgung lingkaran 

b.  Siswa berlatih soal-soal/uji kompetensi 
3.  Kegiatan akhir 

a.  Dengan bimbingan guru siswa diminta membuat rangkuman 
b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 
c.  Guru memberikan tugas/PR 

F.  Penilaian: 
1.  Teknik/jenis : Kuis dan tugas individu 
2.  Bentuk : Pertanyaan lisan dan tes tertulis (pilihan ganda atau uraian) 
3.  Soal/instrumen : 

1.  Diketahui persamaan garis singgung lingkaran 
2 2( 3) 6x y   , di titik yang berabsis 1 dan ordinat 

positif. Persamaan garis singgung yang tegak lurus garis singgung tersebut adalah..... 

2.  Salah satu persamaan garis singgung lingkaran  
2 2 81x y   dan titik (-15, 0) adalah........ 

3.  Dari titik T(8, 9) dibuat garis singgung yang menyinggung lingkaran 236422  yxyx  di   titik S. 
Panjang TS = ...... 

4.  Salah satu persamaan garis singgung lingkaran 0686422  yxyx  yang tegak lurus 
garis AB dengan A(2, 3) dan B(5, 7) adalah...... 

5. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui koordinat titik (2,2), (2,-4), dan (5,-1)! 
 



 
Pedoman penskoraan: masing-masing soal jika di jawab benar dengan proses yang benar mendapat skor 
10. Jika jawaban belum lengkap skor ditentukan sampai sejauh mana proses dikerjakan. Perhitungan nilai 
akhir dalam skala 0 – 100 sebagai berikut : 

Nilai akhir = 100
40

Perolehanskor
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