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Lampiran 1 

Nilai UH Matematika Kelas VIII MTsN 1 Konawe Selatan 

 

 

 

 

NO 
Kelas 

A 
NO 

Kelas 

B 
NO 

Kelas 

C 
NO 

Kelas 

D 
NO 

Kelas 

E 

1 23 1 50 1 30 1 70 1 40 

2 96 2 53 2 62 2 60 2 56 

3 95 3 35 3 62 3 35 3 25 

4 45 4 35 4 80 4 60 4 78 

5 35 5 70 5 30 5 65 5 60 

6 100 6 55 6 50 6 60 6 45 

7 70 7 65 7 63 7 75 7 60 

8 60 8 80 8 50 8 40 8 45 

9 15 9 85 9 65 9 35 9 30 

10 20 10 55 10 53 10 20 10 45 

11 45 11 35 11 30 11   55 11 60 

12 20 12 85 12 68 12 60 12 50 

13 78 13 35 13 85 13 80 13 65 

14 40 14 80 14 80 14 75 14 80 

15 45 15 55 15 70 15 85 15 80 

16 70 16 45 16 55 16 60 16 60 

17 90 17 55 17 62 17 60 17 50 

18 18 18 75  18 50 18 55 18 60 

19 28 19 55 19 63 19 60 19 60 

20 38 20 80 20 0 20 0 20 45 

21 15 21 50 21 65 21 45 21 65 

22 30 22 40 22 60 22 78 22 30 

23 45 23 0 23 65 23 55 23 40 

24 20 24 50 24 65 24 60 24 50 

25 45 25 55 25 40 25 30   

26 98 26 65 26 55 26 60   

27 80   27 60 27 62   

28 90         

 1557  1443  1518  1500  1336 
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Persentase Nilai UH Matematika Kelas VIII MTsN 1 KONSEL 

 

Kelas <65 ≥65 Jumlah 

A 17 11 28 

B 16 10 26 

C 19 8 27 

D 18 9 27 

E 19 5 24 

 

A. Rata-rata nilai kelas A yang dibawah KKM (<65) adalah 60,71% sedangkan yang diatas 

KKM (>65) adalah 39,29%. 

B. Rata-rata nilai kelas B yang dibawah KKM (<65) adalah 61,54% sedangkan yang diatas 

KKM (>65) adalah 38,46%. 

C. Rata-rata nilai kelas C yang dibawah KKM (<65) adalah 70,37% sedangkan yang diatas 

KKM (>65) adalah 29,63%. 

D. Rata-rata nilai kelas D yang dibawah KKM (<65) adalah 74,07% sedangkan yang diatas 

KKM (>65) adalah 25,93%. 

E. Rata-rata nilai kelas E yang dibawah KKM (<65) adalah 79,17% sedangkan yang diatas 

KKM (>65) adalah 20,83%. 

Jumlah Secara Keseluruhan: 

Dibawah KKM = 89 = 67, 42% 

Diatas KKM = 43 = 32, 58 % 
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Lampiran 2 

Soal Uji Coba Instrument Kemampuan Koneksi Matematis 
 

 Nama Sekolah :   

 
Kelas / Semester :  VIII / 2 

 Waktu :  90 menit 

Nama : .................................. , 

Kelas :......................  
  

Petunjuk : 
  

 
a. Tulis nama, dan kelas pada tempat yang disediakan.   
b. Bacalah setiap soal dengan teliti kemudian tulislah jawaban kamu pada tempat 

yang disediakan, jika tidak cukup, gunakan tempat yang kosong.  
c. Jika jawaban kamu salah dan akan membetulkan, coret jawaban yang salah 

(tidak perlu ditype-ex) kemudian tulislah jawaban yang benar  
d. Kumpulkan jawaban kamu beserta kertas buram. 

 

1. Perhatikan gambar lingkaran berikut!  

 

Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm dan panjang tali busurnya 16 cm, tentukan: 

c. Diameter Lingkaran, 

d. Panjang Garis Apotema. 

(Koneksi antar topik matematika) 

2. perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Pada gambar di atas , panjang jari-jari OA = 7 cm. dan besar ,< AOB = 900. 

Hitunglah Panjang busur AB. 

(Koneksi antar topik Matematika) 

https://2.bp.blogspot.com/-jmKUkAnK8cY/UO2upsBuaMI/AAAAAAAAFiA/iW3BadCfHCY/s1600/lingkaran+unsur+soal+apotema.png
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3. Perhatikan gambar dibawah ini. 

Diketahui ∠DGF=70°, hitunglah besar ∠DEF! 

 

(Koneksi antar topik Matematika) 

4. Diketahui sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Setengah dari luas taman tersebut akan 

ditanami rumput. Jika jari-jari taman tersebut 21 meter, tentukan luas taman yang ditanami 

rumput. 

(Koneksi materi Matematika dengan kehidupan sehari-hari) 

5. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 21 cm. Ketika sepeda dikayuh, roda tersebut 

berputar sebanyak 50 kali. Tentukan keliling dan jarak yang ditempuh oleh roda sepeda 

tersebut. 

(Koneksi materi Matematika dengan kehidupan sehari-hari) 

6. Dihalaman rumah Pak Amir terdapat kolam hias. Kolam tersebut berbentuk lingkaran yang 

berdiameter 6 meter. Berapa keliling kolam dan luas tanah yang digunakan untuk membuat 

kolam tersebut ? 

(Koneksi materi Matematika dengan kehidupan sehari-hari) 

7. Angga mengendarai sepeda motor dari rumah menuju rumah temannya di luar kota, Angga 

berangkat dari rumah pukul 07.00 dan sampai di rumah temannya pukul 09.00 dan 

sepanjang pejalanan Angga tidak berhenti mengendarai sepeda motornya. Jika roda motor 

Angga berputar sebanyak 60000 kali dan panjang jari-jari ban motor Angga 25 cm. 

berapakah kecepatan motor angga? 

(Koneksi matematika dengan bidang studi lain (Fisika)) 

8. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan yang bentuknya lingkaran dengan diameter 

lapangan 14 meter. Jika anak tersebut berlari dari titik A dan kembali ke titik A lagi dalam 

waktu 10 menit. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh anak tersebut ? 

(Koneksi matematika dengan bidang studi lain (Fisika)) 

  

https://3.bp.blogspot.com/-V_po1v8uUNA/VukC7FWaF7I/AAAAAAAAAp0/Jq8qqJh8EZ02WhJn5KQdX7FQ8MN_sonFg/s1600/cntoh2.jpg
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Lampiran 3 

Kunci Jawaban Instrument Tes Uji Coba Kemampuan Koneksi Matematis 

 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Dik : r = 10 cm                                                                   

          Panjang Tali busur = 6 cm                                       

Dit : a. diameter lingkaran                                                 

         b. panjang garis apotema 

Penyelesaian: 

a. Diamaeter merupakan dua kali jari-jari lingkaran:       

Diameter (d) = 2 × jari-jari                                           

Diameter (d) = 2 × (10 cm)                                          

Diameter (d) = 20 cm                                                 

Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 20 cm.         

b. Perhatikan segitiga OQR. Panjang OQ = 10 cm dan QR = 8 cm. 

Menurut Teorema Pythagoras :      

OR2 = OQ2 – QR2                           

OR2= (10)2 - (8)2                             

OR2= 1002 - 642                             

OR2 = 36 cm2                                 

OR = √36 cm2                                   

OR = 6 cm                                    

Jadi, panjang garis apotema lingkaran tersebut adalah 6 cm         

4 

2 Dik : jari-jari OA= 7 cm                           

         Besar <AOB = 900 

Dit : Panjang busur AB…?                      

Penyelesaian: 

Rumus yang kita gunakan adalah           

lingkaran Keliling

busur  Panjang

3600




                

 

Panjang busur AB = rx 


2
3600

               
 

Panjang busur AB = xxx
7

22
2

360

90
0

0

7      

  

Panjang busur AB = 44
4

1
x

       
 

Panjang busur AB = 11 cm               

Jadi, panjang busur AB = 11cm       

4 
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3 Dik : ∠DGF=70°                     

Dit : besar ∠DEF…?              

Penyelesaian: 

∠DEF adalah sudut keliling dan ∠DGF adalah sudut pusat. Hubungan 

antara sudut keliling dan sudut pusat: 

Sudut keliling = 
2

1
 x sudut pusat , maka:      

∠DEF = 
2

1
x ∠DGF             

∠DEF = 
2

1
x 70° = 35°        

Jadi, besar ∠DEF = 350 

4 

4 Diketahui: Jari-jari taman (r) = 21 meter                 

Ditanyakan:                             

Luas taman yang ditanami rumput…? 

Penyelesaian: 

Luas keseluruhan taman (L): 

L = πr²                        

   = 
7

22
 x 21²            

   = 
7

22
x 441            

   = 22 x 63              

   = 1.386 m2              

Luas taman keseluruhan = 1.386 m² .           

Karena luas taman yang ditanami rumput adalah setengah dari luas taman 

keseluruhan, maka luas taman yang ditanami rumput: 

Luas =
2

1
 x L.keseluruhan        

        =
2

1
 x 1.386                    

        = 693 m2                      

Jadi, luas taman yang ditanami rumput adalah 693 m².   

4 

5 Dik : r = 21 cm                         ……..(1) 

Dit : Jarak yang ditempuh roda sepeda..?    …….(1) 

Penyelesaian:  

Cari keliling roda terlebih dahulu : 

K = 2πr               

4 
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K = 2 x 
7

22
 x 21 cm         

K = 132 cm               

Untuk mengetahui jarak yang ditempuh oleh roda, menggunakan rumus : 

Jarak = Keliling x banyak putaran              

Jarak = 132 cm x 50 cm                     

Jarak = 6600 cm                        

Maka jarak yang ditempuh roda  sepeda tersebut adalah 600 cm atau 6 m. (2) 

6 Dik : d = 6, sehingga r = 3                      

Dit : Keliling dan Luas Tanah yang digunakan…?     

Penyelesaian : 

Rumus Keliling : 

K = 2𝜋𝑟                       

K = 2 x 3,14 x 3          

K = 18,84 cm 

Jadi, keliling kolam = 18,84 cm 

Rumus Luas : 

L = 𝜋𝑟2                     

L= 3,14 x 3 x 3          

L = 28, 26 m2            

Jadi, luas tanah yang digunakan untuk membuat kolam tersebut adalah 28,26 

m2 

4 

7 Dik : t = 09.00 - 07.00 = 2 jam n = 60000 kali          

r = 25 cm 

Dit : berapa kecepatan motor angga?                        

Penyelesaian: 

Menghitung keliling lingkaran (roda): 

K = 2πr                                     

    = 2 × 3,14 × 25 cm             

    = 157 cm                            

Keliling roda = 157 cm          

Menghitung jarak yang ditempuh sepeda motor: 

Jarak (s) = K roda × n                    

               = 157 cm ×60000          

               = 9420000 cm            

               = 94,2 km                  

Jadi, jarak yang ditempuh motor Angga adalah 94,2 km      

Menghitung kecepatan sepeda motor: 

4 
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t

s
 = V            

2

2,94
           

1,47  km/jam             

Jadi, kecepatan motor Angga adalah 47,1 km/jam.      

8 Dik : d = 14 m, sehingga r = 7 m              

Dit : Jarak dan Perpindahan yang ditempuh anak tersebut…?     

Penyelesaian : 

Bentuknya lintasannya adalah lingkaran. Jadi panjang lintasan atau jarak yang 

telah ditempuh anak berupa keliling lingkaran. 

 

 
Jarak = Keliling lingkaran         

Jarak = 2𝜋𝑟                  

Jarak = 2 𝑥
22

7
 x 7         

Jarak = 44 meter          

Jadi, jarak yang ditempuk anak = 44 meter 

 

Perpindahan adalah kedudukan awal sampai dengan kedudukan akhir. Karena 

anak tersebut berlari dari titik A dan kembali ke titik A, maka anak tersebut 

perpindahannya dapat dikatakan nol (0)         

4 
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Lampiran 4 

 

Hasil Uji Validitas Soal Kemampuan Koneksi Matematis 

 

NO Nama 
Soal 

Total Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A 4 4 4 2 2 3 4 4 27 

2 B 2 2 4 2 4 3 4 4 25 

3 C 4 4 4 2 2 3 4 4 27 

4 D 3 4 4 2 1 1 1 1 17 

5 E 3 4 4 3 2 1 1 1 19 

6 F 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

7 G 3 2 4 3 4 3 4 4 27 

8 H 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

9 I 3 3 2 4 4 4 3 3 26 

10 J 4 4 4 3 3 2 4 4 28 

11 K 3 4 4 4 4 3 3 4 29 

12 L 4 4 4 3 4 4 3 4 30 

13 M 4 4 4 4 3 3 4 3 29 

14 N 3 4 3 3 2 2 2 2 21 

15 O 3 4 4 4 4 3 1 3 26 

16 P 4 4 4 3 4 4 3 3 29 

17 Q 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

18 R 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

19 S 3 3 4 4 3 2 1 2 22 

20 T 4 4 3 4 4 4 4 2 29 

21 U 4 4 4 4 3 4 4 3 30 

22 V 3 4 4 4 3 2 3 3 26 

23 W 4 4 4 3 4 3 3 4 29 

24 X 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

25 Y 4 3 3 2 4 3 1 4 24 

26 Z 3 4 4 3 4 4 1 3 26 

27 RR 4 4 4 3 4 4 4 3 30 

28 GG 4 4 3 4 4 3 3 3 28 

29 HH 3 4 4 4 3 4 4 4 30 

30 JJ 4 4 4 4 4 3 1 3 27 
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Lampiran 5 

 

Hasil Perhitungan Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

 

1. Uji Validitas 

Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Total 

X1 Pearson Correlation 1 .096 .050 .107 .530** .387* .345 .299 .581** 

Sig. (2-tailed)  .614 .793 .575 .003 .035 .062 .109 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation .096 1 -.169- .305 -.264- .575** .099 .420* .531** 

Sig. (2-tailed) .614  .373 .101 .159 .001 .601 .021 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X3 Pearson Correlation .050 -.169- 1 -.094- .200 -.095- .116 .204 .181 

Sig. (2-tailed) .793 .373  .621 .288 .618 .543 .279 .338 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X4 Pearson Correlation .107 .305 -.094- 1 .267 .287 .111 -.033- .428* 

Sig. (2-tailed) .575 .101 .621  .154 .125 .560 .861 .018 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X5 Pearson Correlation .530** -.264- .200 .267 1 .063 .000 -.143- .242 

Sig. (2-tailed) .003 .159 .288 .154  .741 1.000 .452 .198 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X6 Pearson Correlation .387* .575** -.095- .287 .063 1 .498** .546** .808** 

Sig. (2-tailed) .035 .001 .618 .125 .741  .005 .002 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X7 Pearson Correlation .345 .099 .116 .111 .000 .498** 1 .586** .728** 

Sig. (2-tailed) .062 .601 .543 .560 1.000 .005  .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X8 Pearson Correlation .299 .420* .204 -.033- -.143- .546** .586** 1 .730** 

Sig. (2-tailed) .109 .021 .279 .861 .452 .002 .001  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .581** .531** .181 .428* .242 .808** .728** .730** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .003 .338 .018 .198 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
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2. Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.729 6 
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Lampiran 6 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

SATUAN PENDIDIKAN : MTsN 1 KONAWE SELATAN 

KELAS/SEMESTER : VIII/GENAP 

MATA PELAJARAN :  Matematika 

MATERI POKOK : LINGKARAN 

ALOKASI WAKTU : 20 x40 menit  

PERTEMUAN KE : 1-8 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 

 

: Menghargai dan menghayati perilaku jujur,  disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 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 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

1.1 Menghargai dan menghayati  

ajaran agama yang dianutnya                       

1.1.1. Semangat dalam mengikuti pembelajaran 

matematika, sebagai bentuk rasa 

bersyukur kepada Tuhan yang telah 

memberi kesempatan mempelajari 

Matematika 
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2.1  Menunjukkan sikap logis , 

kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, 

responsive dan tidak mudah 

menyerah dalam memecahkan 

masalah  

2.1.1 Menunjukkan sikap gigih (tidak mudah 

menyerah) dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan Tema. 

2.2. Memiliki ingin tahu percaya 

diri dan ketertarikan pada 

matematika serta memiliki rasa 

percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalu pengalaman 

belajar. 

2.2.1 Suka mengamati  sesuatu yang 

berhubungan  dengan tema yang diberikan 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan 

luas juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

4.7 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan sudut pusat, 

sudut keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran serta 

hubungannya. 

3.7.1 Mengenal Lingkaran dan Unsur-unsur 

Lingkaran. 

4.7.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan Unsur-unsur lingkaran. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan mempelajari materi ini siswa dapat:  

1. Mengenal lingkaran dan unsur-unsur lingkaran 

2. Menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan Unsur-nsur lingkaran. 

D. Materi Pembelajaran 

LINGKARAN 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model  : Problem based Learning (PBL) 

2. Metode : diskusi, tanya jawab, penugasan 

F. Media dan  Alat  

1. Alat     : Penggaris, jangka, spidol, penghapus 

G. Sumber Pembelajaran 

❖ Buku Pegangan Guru 

❖ Buku Pegangan siswa 

❖ Referensi Lain yang relevan 



93 

 

 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran : 

Pertemuan ke-1 (2x40 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Peserta didik dipersiapkan oleh guru baik secara fisik maupun 

psikis untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdo’a, 

disapa dan ditanyakan keadaannya serta dicek  kehadirannya. 

2. Melalui tanya jawab, peserta didik diminta untuk mengaitkan 

dan mengingat kembali materi yang akan dipelajari dengan 

pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya (apersepsi): 

“Ananda semua tentu sudah mempelajari lingkaran waktu SD,  

bukan? Siapa yang bisa menggambarkan bentuk lingkaran di 

papan tulis? Apa yang ananda ingat tentang bagian pada 

lingkaran? 

(Siswa diharapkan dapat menggambar bentuk lingkaran di 

papan tulis dan menyebutkan bagian dari lingkaran yang telah 

dipelajari sebelumnya yaitu jari-jari dan diameter) 

 

 

 

“Ananda juga sudah belajar tentang garis dan sudut, siapa yang 

bisa menggambar garis di papan tulis? siapa yang bisa 

menggambar sudut di papan tulis? bagiamana cara menamakan 

sudut?  

(siswa diharapkan dapat menggambar garis dan sudut di papan 

tulis,  serta menjelaskan cara menamakan sudut) 

2. Peserta didik mendengarkan cakupan materi yang akan dipelajari 

dengan mengatakan: 

“Pada pertemuan ini Ananda semua akan mempelajari unsur-

unsur apa saja yang terdapat pada lingkaran” 

10 

menit 

Inti 1. Sintaks  1: Merientasi siswa pada masalah 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru menyajikan suatu permasalahan nyata yang berkaitan 

dengan materi lingkaran dan unsur-unsur lingkaran dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya 

“Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Ananda 

menemukan benda yang berbentuk lingkaran? Banyak sekali 

bukan benda berbentuk lingkaran bukan? Seperti uang 

logam, jam tangan, roda mobil, roda motor, dan setir mobil. 

Dalam olahraga, banyak benda berbentuk lingkaran yang 

digunakan, seperti papan target panahan, keranjang basket, 

bentuk lapangan silat. Begitu juga dalam dunia 

60 

menit 
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arsitektur,bentuk lingkaran digunakan sebagai bentuk 

bangunan, bentuk taman, dll  

b. Siswa mengamati permasalahan yang diberikan oleh guru. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri 

dari 4-5 orang dalam setiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati langkah-

langkah kegiatan pada LKS dan menyelesaikan LKS secara 

berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal yang tidak 

dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misalnya 

buku untuk membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada LKS. 

3. Sintaks 3: Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok 

a. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan terkait 

masalah yang sedang dipecahkan, baik secara individu 

maupun kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok siswa yang 

mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

a. Guru meminta perwakilan dari satu kelompok untuk 

menyajikan atau mempresentasikan hasil pemecahan 

masalah yang baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa dari kelompok lain yang bukan penyaji mengamati 

pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang bukan 

kelompok penyaji untuk bertanya dan menanggapi hasil 

pekerjaan kelompok penyaji. 

5. Sintaks  5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan hasil 

penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang 

berlainan paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan 

materi pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya secara 

individu. 
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Penutup 1. Melalui tanya jawab, peserta didik dengan bimbingan guru 

membuat kesimpulan tentang  unsur-unsur lingkaran, sbb: 

Unsur 

lingkaran 
Definisi 

Busur  Himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung 

(baik terbuka maupun tertutup) dan berhimpit 

dengan lingkaran 

Jari  Jari Ruas garis lurus yang menghubungkan titik pada 
lingkaran dengan titik pusat 

Diameter  Ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik 

pada lingkaran dan melalui titik pusat 

Tali busur Ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik 
pada lingkaran 

Apotema Ruas garis terpendek yang menghubungkan titik 

pusat dengan titik pada tali busur 

Juring  Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur 
dan dua jari-jari 

Temberen

g  

Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali 

busur dan busur 

Sudut 

pusat 

Sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat 

lingkaran  

2. Peserta didik diinformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan 

mempelajari mengenai menemukan rumus keliling lingkaran. 

Proses pembelajaran diakhiri dengan mengucap hamdallah dan 

berharap semoga apa yang telah dipelajari dapat dipahami 

dengan baik dan bermanfaat. 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.1 Mengenal Lingkaran dan 

Unsur-unsur Lingkaran. 
 

Tes Essay Perhatikan gambar lingkaran berikut 

 
Dari gambar di atas tentukan: 

1. Titik Pusat     5. Tali busur 

2. Jari-jari          6. tembereng 

3. Diamter         7. juring 

4. Busur             8. Apotema 

4.7.1Menyelesaikan Masalah 

yang berkaitan dengan 

Unsur-nsur lingkaran. 

 

Tes Essay Sebuah lingkaran dengan jari-jari 5 

cm memiliki panjang tali busur 8 

cm. Tentukan panjang garis apotema 

pada lingkaran tersebut. 

http://3.bp.blogspot.com/-DfnoaJvPaek/VgIceG6WiZI/AAAAAAAAA5o/lS74yVeu1UQ/s1600/Lingkaran+2.png
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Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor  

1 1. Titik pusat = P 

2. Jari-jari = Garis (PC, PD, PB, PA). 

3. Diameter = Garis AC 

4. Busur = Garis lengkung AB 

5. Tali Busur = garis AB 

6. Tembereng = Daerah AFB 

7. Juring = Daerah PCD 

8. Apotema = Garis EP. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

16 

2 Jika kita gambarkan akan seperti gambar berikut ini 

 
Dari gambar di atas maka : 

OB = OA = jari-jari lingkaran = 5 cm; dan  

AB = tali busur = 8 cm. 

Perhatikan segitiga ODB. Panjang BD = 4 cm dan OB = 5 cm. 

Menurut Teorema Pythagoras : 

OD2 = OB2 – BD2  

Maka 

OD = √(OB2 – BD2) 

OD = √(52 – 42) 

OD = √(25 – 16) 

OD = √9 

OD = 3 cm 

Jadi, panjang garis apotema pada lingkaran tersebut adalah 3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

20 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan ke-2 (3x40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.2 Menemukan rumus keliling lingkaran dengan menggunakan perbandingan keliling dan 

diameter lingkaran. 

4.7.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun antar konsep matematika. 

Tujuan Pembelajaran: 

5. Siswa dapat menemukan rumus keliling lingkaran dengan menggunakan perbandingan 

keliling dan diameter lingkaran. 

6. Siswa dapat menerapkan konsep keliling lingkaran ke dalam kehidupan sehari-hari dan 

antar konsep matematika. 

Langkah-langkah Pembelajaran : 

Kegiatan 
 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa dan 

memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa dan 

dibiasakan    menyukuri atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh 

Allah SWT. 

d. Peserta didik dipersiapkan oleh guru baik secara fisik maupun psikis 

untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdo’a, disapa dan 

ditanyakan keadaannya serta dicek  kehadirannya. 

e. Peserta didik dibimbing untuk mengingat kembali materi tentang 

unsur-unsur lingkaran, dan mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari yaitu keliling lingkaran  (Apersepsi) 

f. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

15 

menit 

Inti 1. Sintaks 1 : Mengorientasikan siswa pada masalah 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Siswa disajikan sebuah permasalahan nyata yang terkait dengan 

permasalahan yang melibatkan menemukan nilai phi dan 

menurunkan rumus keliling untuk menghitung serta 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 

lingkaran serta mengaitkan permasalahan dengan materi lain di 

luar materi matematika. 

c. Guru meminta siswa ntuk mengamati dan memahami masalah 

yang diberikan oleh guru. 

90 

menit 
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2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-

5 orang dalam setiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati langkah-langkah 

kegiatan pada LKS dan menyelesaikan LKS secara berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal yang tidak 

dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misalnya buku 

untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada pada LKS 

3. Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 

a. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan terkait masalah 

yang sedang dipecahkan, baik secara individu maupun kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok siswa yang 

mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

a. Guru meminta perwakilan dari satu kelompok untuk menyajikan 

atau mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang baru saja 

dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa dari kelompok lain yang bukan penyaji mengamati pekerjaan 

yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang bukan kelompok 

penyaji untuk bertanya dan menanggapi hasil pekerjaan kelompok 

penyaji. 

5. Sintaks 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan hasil 

penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berlainan 

paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya secara individu. 

Penutup a. Setelah menyelesaikan LKS, peserta didik diarahkan untuk 

menyimpulkan bahwa dengan mengetahui keliling lingkaran kita 

dapat mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 

pembungkus coklat yang berbentuk lingkaran dan ban pada mobil. 

b. Guru memberikan PR  terkait materi yang telah dipelajari. 

c. Guru dan ssiwa menutup pelajaran dengan hamdallah dan 

memberikan salam. 

15 

menit 
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Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.6.3 Menemukan rumus keliling 

lingkaran dengan 

menggunakan perbandingan 

keliling dan diameter 

lingkaran. 

Tes Essay 

 

1. Keliling sebuah lingkaran 

adalah 20,14 cm. Tentukan 

besar diameter lingkaran 

tersebut jika π = 3,14! 

2. Sebuah roda sepeda memiliki 

jari-jari 21 cm. Ketika 

sepeda dikayuh, roda 

tersebut berputar sebanyak 

50 kali. Tentukan keliling 

dan jarak yang ditempuh 

oleh roda sepeda tersebut !  

3.6.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan keliling 

lingkaran baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun 

antar konsep matematika 

 

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Untuk mencari diameter lingkaran kita dapat gunakan rumus keliling 

lingkaran yakni 

K = πd 

20,14 cm = 3,14d 

d = 
20,14 cm 

3,14
 

d = 6,4 cm 

Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 6,4 cm 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 Cari keliling roda terlebih dahulu : 

 K = 2πr 

K = 2 x 
22

7
 x 21 cm 

K = 12 cm 

Untuk mengetahui jarak yang ditempuh oleh roda, menggunakan rumus: 

Jarak = Keliling x banyak putaran 

Jarak = 12 cm x 50 cm 

Jarak = 600 cm 

Maka jarak yang ditempuh roda  sepeda tersebut adalah 600 cm atau 6m 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 Total 24 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan ke-3 ( 2x 40 menit) 

Indikator Pencapaian kompetensi: 

3.7.3 Menemukan Rumus Luas Lingkaran dengan menggunakan konsep luas persegi 

panjang. 

4.7.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun antar konsep matematika. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas lingkaran dengan menggunakan konsep luas persegi 

panjang. 

2. Siwa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun antar konsep matematika. 

Langkah-langkah Pembelajaran : 

Kegiatan 
 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa dan 

memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa dan 

dibiasakan    menyukuri atas nikmat kesehatan yang diberikan 

oleh Allah SWT. 

d. Peserta didik dibimbing untuk mengingat kembali materi 

tentang Luas persegi  panjang yang pernah dipelajari 

sebelumnya pada pokok bahasan bangun datar di kelas VII, 

karena materi tersebut berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari hari ini (Apersepsi). 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

10 

menit 

Inti 1. Sintaks 1 : Mengorientasikan siswa pada masalah 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Siswa disajikan sebuah masalah yang terdapat pada LKS yang 

terkait dengan permasalahan yang melibatkan menemukan 

rumus luas lingkaran serta menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas lingkaran dalam kehidupa sehari-hari. 

c. Guru meminta siswa untuk mengamati dan memahami 

masalah secara berkelompok. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri 

60 

menit 
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dari 4-5 orang dalam setiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati langkah-

langkah kegiatan pada LKS dan menyelesaikan LKS secara 

berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal yang tidak 

dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misalnya 

buku untuk membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada LKS 

3. Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok. 

a. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan terkait 

masalah yang sedang dipecahkan, baik secara individu maupun 

kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok siswa yang 

mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

a. Guru meminta perwakilan dari satu kelompok untuk 

menyajikan atau mempresentasikan hasil pemecahan 

masalah yang baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa dari kelompok lain yang bukan penyaji mengamati 

pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang bukan kelompok 

penyaji untuk bertanya dan menanggapi hasil pekerjaan 

kelompok penyaji. 

5. Sintaks 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan hasil 

penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berlainan 

paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya secara individu. 

Penutup a. Setelah menyelesaikan LKS, peserta didik diarahkan untuk 

menyimpulkan luas lingkaran kita dapat mengaplikasikannya 

kedalam kehidupan sehari-hari.. 

b. Guru memberikan PR  terkait materi yang telah dipelajari. 

c. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan bacaan Hamdallah 

dan memberikan salam. 

10 

menit 
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Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.6.5 Menemukan Rumus 

Luas Lingkaran 

dengan 

menggunakan 

konsep luas 

persegi panjang. 

 

Tes Essay 

 

1. Perhatikan gambar di bawah berikut 

ini! 

 

Sebuah lingkaran tepat berada di 

dalam persegi. Jika ukuran rusuk 

persegi tersebut adalah 14 cm, 

tentukanlah luas persegi, luas 

lingkaran, dan luas daerah yang 

diarsir 

2. Diketahui sebuah taman yang 

berbentuk lingkaran. Setengah 

dari luas taman tersebut akan 

ditanami rumput. Jika jari-jari 

taman tersebut 21 meter, tentukan 

luas taman yang ditanami 

rumput. 

3.6.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas lingkaran baik 

dalam kehidupan 

sehari-hari maupun 

antar konsep 

matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-drWHne7kbAg/UV7jJRU6AkI/AAAAAAAAHSg/pqI7U1NdqdM/s1600/soal+no+6.png


103 

 

 

 

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Penyelesian:  

Untuk mencari luas persegi kita gunakan rumus luas persegi yaitu: 

 L.persegi = s2 

L.persegi = (14 cm)2 

L.persegi = 196 cm2 

Sedangkan untuk mencari luas lingkarani kita gunakan rumus luas 

lingkaran yaitu: 

L.lingkaran = πr2 

L.lingkaran = (
7

22
) x (7 cm)2 

L.lingkaran = 154 cm2 

Luas daerah yang diarsir merupakan luas daerah persegi yang dikurangi 

dengan luas lingkaran, yaitu: 

L.arsir = L.persegi - L.lingkaran 

L.arsir = 196 cm2 - 154 cm2 

L.arsir = 42 cm2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2      Diketahui: Jari-jari taman (r) = 21 meter 

Ditanyakan: 

Luas taman yang ditanami rumput. 

Penyelesaian: 

Luas keseluruhan taman (L): 

L = πr² 

   = (
7

22
) x 21² 

   = (
7

22
) x 441 

   = 22 x 63 

   = 1.386 m² 

Luas taman keseluruhan = 1.386 m² . 

Karena luas taman yang ditanami rumput adalah setengah dari luas 

taman keseluruhan, maka luas taman yang ditanami rumput: 

Luas = 
2

1
 x L.keseluruhan  

        = 
2

1
 x 1.386 

        = 693 

Jadi, luas taman yang ditanami rumput adalah 693 m². 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 Total 38 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan ke 4 ( 3x40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.4 Menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap 

busur yang sama. 

4.7.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dengan sudut keliling yang 

menghadap busur yang sama. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap 

busur yang sama. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dengan sudut keliling yang 

menghadap busur yang sama. 

Langkah-langkah Pembelajaran : 

Kegiatan 
 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa dan 

memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa dan 

dibiasakan    menyukuri atas nikmat kesehatan yang diberikan 

oleh Allah SWT. 

d. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah 

dipelajari sebelumnya (Apersepsi). 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran materi hubungan sudut 

pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. 

15 menit 

Inti 1. Sintaks 1 : Mengorientasikan siswa pada masalah 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Siswa disajikan sebuah kasus yang terdapat pada LKS yang 

terkait dengan permasalahan yang terkait dengan permasalahan 

yang melibatkan Hubungan antara sudut pusat dengan sudut 

keliling jika menghadap busur yang sama secara umum. 

c. Guru meminta siswa ntuk mengamati dan memahami masalah 

secara berkelompok. 
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2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 

4-5 orang dalam setiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati langkah-

langkah kegiatan pada LKS dan menyelesaikan LKS secara 

berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal yang tidak 

dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misalnya buku 

untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada pada LKS. 

3. Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok. 

a. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan terkait 

masalah yang sedang dipecahkan, baik secara individu maupun 

kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok siswa yang 

mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

a. Guru meminta perwakilan dari satu kelompok untuk menyajikan 

atau mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang baru saja 

dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa dari kelompok lain yang bukan penyaji mengamati 

pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang bukan kelompok 

penyaji untuk bertanya dan menanggapi hasil pekerjaan kelompok 

penyaji. 

5. Sintaks 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan hasil 

penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berlainan 

paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya secara individu. 

 

 

90 menit 

Penutup a. Setelah menyelesaikan LKS, peserta didik diarahkan untuk 

menyimpulkan mengenai apa yang dinamakan hubungan 

antara sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur 

yang sama. 

15 menit 
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b. Guru memberikan PR  terkait materi yang telah dipelajari. 

c. Guru meminta peserta didik mempelajari materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

d. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan ucapan hamdallah dan 

memberikan salam. 

 

Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.4 Menentukan hubungan 

antara sudut pusat 

dengan sudut keliling 

yang menghadap busur 

yang sama. 

Tes Essay 

 

Pada gambar di bawah ini 

berapakah besar sudut SPM? 

  

2. Pada gambar di bawah ini 

berapakah besar sudut ABC 

  

4.7.4 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan sudut 

pusat dengan sudut 

keliling yang 

menghadap busur yang 

sama. 
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Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 

 

Dik : besar < SNM = 550 

Dit : besar < SPM? 

Penyelesaian: 

<SNM dan <SPM menghadap busur yang sama yaitu SM. 

Sudut pusat = 2 x sudut  keliling 

Sudut pusat = 2 x 550 

Sudut pusat = 1100 

Jadi, besar <SPM = 1100 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 Dik : besar < AOB = 940 

Dit : besar < ABC? 

Penyelesaian: 

<AOB dan <ABC menghadap busur yang sama yaitu SM. 

Sudut keliling = 
1

2
 x sudut  keliling 

Sudut keliling = 
1

2
  x 940 

Sudut keliling = 470 

Jadi, besar <ABC = 470 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 Total 24 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Perteman ke-5 (2x 40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.5 Menentukan besar sudut keliling yang menghadap diameter dan busur yang sama. 

4.7.5 Menerapkan besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran dalam 

pemecahan masalah. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menentukan besar sudut keliling yang menghadap diameter dan busur yang 

sama . 

2. Siswa dapat menerapkan besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran dalam 

pemecahan masalah. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

Kegiatan 
 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa dan 

memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa dan 

dibiasakan    menyukuri atas nikmat kesehatan yang diberikan 

oleh Allah SWT. 

d. Apersepsi :   melalui tanya jawab, 

➢ Guru mengingatkan kembali tentang  materi sebelumnya 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran besar sudut 

keliling yang menghadap diameter dan busur yang sama 

10 

menit 

Inti 1. Sintaks 1 : Mengorientasikan siswa pada masalah 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Siswa disajikan sebuah kasus yang terdapat pada LKS  yang 

terkait dengan permasalahan menentukan besar sudut keliling 

yang menghadap diameter dan busur yang sama. 

c. Guru meminta siswa ntuk mengamati dan memahami masalah 

secara berkelompok. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri 

dari 4-5 orang dalam setiap kelompok. 

60 

menit 
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b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati langkah-

langkah kegiatan pada LKS dan menyelesaikan LKS secara 

berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal yang tidak 

dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misalnya 

buku untuk membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada LKS. 

3. Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok. 

a. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan terkait 

masalah yang sedang dipecahkan, baik secara individu maupun 

kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok siswa yang 

mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

a. Guru meminta perwakilan dari satu kelompok untuk 

menyajikan atau mempresentasikan hasil pemecahan 

masalah yang baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa dari kelompok lain yang bukan penyaji mengamati 

pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang bukan kelompok 

penyaji untuk bertanya dan menanggapi hasil pekerjaan 

kelompok penyaji. 

5. Sintaks 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan hasil 

penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berlainan 

paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya secara individu. 

Penutup a. Setelah menyelesaikan LKS, peserta didik diarahkan untuk 

menyimpulkan terkait dengan permasalahan menentukan besar 

sudut keliling yang menghadap diameter dan busur yang 

sama. 

b. Guru memberikan PR  terkait materi yang telah dipelajari. 

c. Guru meminta peserta didik mempelajari materi untuk 

pertemuan selanjutnya. 

10 

menit 
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d. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan bersama-sama 

membaca hamdallah dan memberikan salam. 

 

Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.5 Menentukan besar 

sudut keliling yang 

menghadap diameter 

dan busur yang sama. 

Tes Essay 

 

1. Diketahui ∠ ABC = 65° dengan AB 

diameter lingkaran. Hitunglah besar 

∠ CAB. 

  

4.7.5 Menerapkan besar 

sudut keliling yang 

menghadap diameter 

lingkaran dalam 

pemecahan masalah. 

 

 

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 

 

Ruas garis AB adalah diameter lingkaran. Karena ∠  ACB adalah sudut 

keliling yang menghadap diameter AB, maka besar ∠  ACB = 90°. 

Perhatikan bahwa ∠  BCO adalah segitiga sama kaki, karena OB = OC = 

r, sehingga ∠  BCO = ∠  CBO = 65°. Dengan demikian diperoleh 

∠ ACO = ∠ ACB - ∠ BCO 

∠ ACO = 90° - 65° 

∠ ACO = 25° 

Karena ∠AOC sama kaki (OA = OC = r), maka 

∠ CAO = ∠ ACO = 25°. 

50 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  

https://1.bp.blogspot.com/-58KkA1cbrBc/UPF7Sa_OwgI/AAAAAAAAFtE/gM-vL0Whuvg/s1600/diameter2.png
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Pertemuan ke-6 (3x 40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.6 Menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. 

4.7.6 Menerapkan hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring dalam pemecahan 

masalah. 

Tujuan Pembelajaran: 

3. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. 

4. Siswa dapat menerapakan hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring dalam 

pemecahan masalah. 

Langkah-langkah pembelajaran: 

Kegiatan 
 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa dan 

memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa dan 

dibiasakan    menyukuri atas nikmat kesehatan yang diberikan 

oleh Allah SWT. 

d. Apersepsi :   melalui tanya jawab, 

 Guru mengingatkan kembali tentang  materi sebelumnya 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran materi hubungan 

sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. 

10 

menit 

Inti 1. Sintaks 1 : Mengorientasikan siswa pada masalah 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Siswa disajikan sebuah kasus yang terdapat pada LKS  yang 

terkait dengan Menentukan hubungan sudut pusat, panjang 

busur, dan luas juring. 

c. Guru meminta siswa ntuk mengamati dan memahami masalah 

secara berkelompok. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri 

dari 4-5 orang dalam setiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

80 

menit 
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c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati langkah-

langkah kegiatan pada LKS dan menyelesaikan LKS secara 

berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal yang tidak 

dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misalnya 

buku untuk membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada LKS. 

3. Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok. 

a. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan terkait 

masalah yang sedang dipecahkan, baik secara individu maupun 

kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok siswa yang 

mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

a. Guru meminta perwakilan dari satu kelompok untuk 

menyajikan atau mempresentasikan hasil pemecahan 

masalah yang baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa dari kelompok lain yang bukan penyaji mengamati 

pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang bukan kelompok 

penyaji untuk bertanya dan menanggapi hasil pekerjaan 

kelompok penyaji. 

5. Sintaks 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan hasil 

penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berlainan 

paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya secara individu. 

Penutup a. Setelah menyelesaikan LKS 5, peserta didik diarahkan untuk 

menyimpulkan terkait dengan permasalahan menentukan 

hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. 

b. Guru memberikan PR  terkait materi yang telah dipelajari. 

c. Guru meminta peserta didik mempelajari materi untuk 

pertemuan selanjutnya. 

d. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan membaca 

Hamdallah dan memberikan salam. 

10 

menit 
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Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.6 Menentukan 

hubungan sudut 

pusat, panjang 

busur, dan luas 

juring. 

Tes Essay 

 

1. Perhatikan gambar di samping! Jika 

panjang busur AB = 20 cm, besar <AOC 

= 600  dan <BOC = 400. 

Hitunglah panjang busur CD! 

 

 

 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas , panjang busur PQ = 

10 cm, Busur QR = 20 cm, dan luas juring 

OPQ = 50 cm2. Hitunglah luas juring OQR 

4.7.6 Menerapkan 

hubungan sudut 

pusat, panjang busur 

dan luas juring 

dalam pemecahan 

masalah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

R 

P 

A 

B 

C O 

o 
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Q A 

 

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 

 

Dik: <AOB = 600 

 

Panjang busur AB = 20 cm 

Dit: Panjang busur CD….? 

Penyelesaian 

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 < 𝐴𝑂𝐵

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 < 𝐶𝑂𝐷
=

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝐴𝐵

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝐶𝐷
 

= 
40

60
=

20

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝐶𝐷
 

40 x Busur AB = 60𝑥 20 

         Busur AB = 
1200

40
 

                           = 30 cm 

Jadi, panjang busur CD adalah 30 cm. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 Dik :  Panjang busur PQ = 10 cm 

         Panjang busur QR = 20 cm 

         Luas juring OPQ  = 50 cm2 

Dit : Luas juring OQR….? 

Penyelesaian 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑄𝑅

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑃𝑄
=

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝑄𝑅

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝑃𝑄
 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑄𝑅

50
=

20

10
 

10 x Luas juring OQR = 50𝑥 20 

        Luas juring OQR = 
1000

10
 

                                    = 100 cm2 

Jadi, Luas juring OQR adalah 100 cm2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 Total 28 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

<COD = 400 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan ke-7 (2 x 40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.7 Menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur dengan 

keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran. 

4.7.7 Menerapakan hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur dengan 

keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran dalam pemecahan masalah. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur 

dengan keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran. 

2. Siswa dapat menerapkan hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur 

dengan keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran dalam pemecahan masalah. 

Langkah-langkah Pembelajaran: 

Kegiatan 
 

Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa dan 

memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa dan 

dibiasakan    menyukuri atas nikmat kesehatan yang diberikan 

oleh Allah SWT. 

d. Apersepsi :   melalui tanya jawab, 

e. Guru mengingatkan kembali tentang  materi sebelumnya. 

f. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

10 

menit 

Inti 1. Sintaks 1 : Mengorientasikan siswa pada masalah 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Siswa disajikan sebuah kasus yang terdapat pada LKS  yang 

terkait dengan menentukan hubungan sudut pusat dengan 

sudut lingkaran, panjang busur dengan keliling, dan luas 

juring dengan luas lingkaran. 

c. Guru meminta siswa ntuk mengamati dan memahami masalah 

secara berkelompok. 

2. Sintaks 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar 

60 

menit 
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a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri 

dari 4-5 orang dalam setiap kelompok. 

b. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok. 

c. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati langkah-

langkah kegiatan pada LKS dan menyelesaikan LKS secara 

berkelompok. 

d. Peserta didik diminta untuk menanya hal –hal yang tidak 

dimengerti pada LKS. 

e. Guru mengarahkan peserta didik untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misalnya 

buku untuk membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada LKS. 

3. Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok. 

a. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan terkait 

masalah yang sedang dipecahkan, baik secara individu maupun 

kelompok.  

b. Guru membimbing dan mengarahkan kelompok siswa yang 

mengalami kesulitan. 

4. Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

a. Guru meminta perwakilan dari satu kelompok untuk 

menyajikan atau mempresentasikan hasil pemecahan 

masalah yang baru saja dilakukan oleh siswa. 

b. Siswa dari kelompok lain yang bukan penyaji mengamati 

pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

c. Guru meminta siswa dari kelompok lain yang bukan kelompok 

penyaji untuk bertanya dan menanggapi hasil pekerjaan 

kelompok penyaji. 

5. Sintaks 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

a. Guru membantu siswa mengkaji ulang proses dan hasil 

penyelesaian dan pemecahan masalah. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berlainan 

paham pada tiap kelompok. 

c. Guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Siswa diminta mengerjakannya secara individu. 

Penutup a. Setelah menyelesaikan LKS , peserta didik diarahkan untuk 

menyimpulkan terkait dengan menentukan hubungan sudut 

pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur dengan 

10 

menit 
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P 

Q 

keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran. 

b. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari semua materi 

yang sudah dipelajari, karena akan diadakan  Ulangan harian. 

c. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan bersama-sama 

membaca hamdallah dan memberikan salam. 

 

Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.8 Menentukan hubungan 

sudut pusat dengan 

sudut lingkaran, 

panjang busur dengan 

keliling, dan luas 

juring dengan luas 

lingkaran. 

Tes Essay 

 

1. Perhatikan gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas , Panjang jari-jari 

OP= 20 cm dan besar < 𝑃𝑂𝑄 = 900. 

Hitunglah : 

a. Luas Juring OPQ 

b. Panjang busur PQ 

 

 

 

4.7.8 Menerapakan 

hubungan sudut pusat 

dengan sudut 

lingkaran, panjang 

busur dengan keliling, 

dan luas juring dengan 

luas lingkaran dalam 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         O 
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Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 

 

a. Dik: jari-jari = 20 cm 

       Besar <POQ = 900 

Dit: Luas juring OPQ ? 

Penyelesaian: 

Luas juring OPQ = 
<𝑃𝑂𝑄

3600 𝑥 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 

 

 = 
900

3600 𝑥 𝜋𝑟2 

 = 
1

4
𝑥 3,14 𝑥 20 𝑥 20  

 = 
1256

5
 

 = 314 cm2 

Jadi, Luas juring OPQ adalah 314 cm2 

b. Dik: jari-jari = 20 cm 

       Besar <POQ = 900 

Dit: panjang busur PQ ? 

Penyelesaian 

Panjang busur PQ = 
900

3600  𝑥 keliling lingkaran  

 = 
1

4
 𝑥 2𝜋𝑟  

 = 
1

4
 𝑥 2 𝑥 3,14 𝑥 20  

 = 
125,6

4
 

= 31,4 cm 

Jadi, Panjang busur PQ Adalah 31,4 cm  

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 Total 26 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan ke-8 ( 3x 40 menit) 

Pemberian Posttest 
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Lampiran 7 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

SATUAN PENDIDIKAN : MTsN 1 KONAWE SELATAN 

KELAS/SEMESTER : VIII/GENAP 

MATA PELAJARAN :  Matematika 

MATERI POKOK : LINGKARAN 

ALOKASI WAKTU : 20 x40 menit 

PERTEMUAN KE : 1-8 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 

 

: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 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 

 

J. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

1.1 Menghargai dan menghayati  

ajaran agama yang dianutnya                       

1.1.2. Semangat dalam mengikuti pembelajaran 

matematika, sebagai bentuk rasa 

bersyukur kepada Tuhan yang telah 

memberi kesempatan mempelajari 

Matematika 
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2.1  Menunjukkan sikap logis , 

kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggungjawab, 

responsive dan tidak mudah 

menyerah dalam memecahkan 

masalah  

2.1.2 Menunjukkan sikap gigih (tidak mudah 

menyerah) dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan Materi hubungan 

sudut pusat terhadap panjang busur, 

dengan keliling dan luas juring dengan 

luas lingkaran. 

2.2. Memiliki ingin tahu percaya 

diri dan ketertarikan pada 

matematika serta memiliki rasa 

percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalu pengalaman 

belajar. 

2.2.1 Suka mengamati  sesuatu yang berhubungan  

dengan tema yang diberikan 

3.8 Menjelaskan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan 

luas juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

4.7 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan sudut pusat, 

sudut keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran serta 

hubungannya. 

3.7.1 Mengenal Lingkaran dan Unsur-unsur 

Lingkaran. 

4.7.1 Menyelesaikan Masalah yang berkaitan 

dengan Unsur-nsur lingkaran. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Dengan mempelajari materi ini siswa dapat:  

3. Mengenal lingkaran dan unsur-unsur lingkaran 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Unsur-unsur lingkaran.. 

C. Materi Pembelajaran 

LINGKARAN 

D. Metode Pembelajaran 

3. Model  : Pembelajaran Langsung 
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4. Metode : Tanya jawab, dan penugasan 

E. Media dan  Alat  

2. Alat    : Penggaris, jangka, spidol, penghapus 

F. Sumber Pembelajaran 

❖ Buku Pegangan Guru 

❖ Buku Pegangan siswa 

❖ Referensi Lain yang relevan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran : 

Pertemuan ke-1 (2x40 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Persiapan 

b. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa 

dan memberi salam. 

c. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

d. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

e. Sebagai apersepsi guru mereview pelajaran sebelumnya 

tentang teorema phytagoras 

f. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

g. Guru memotivasi siswa bahawa apabila materi ini dikuasai 

dengan baik dapat membantu siswa pada materi berikutnya. 

h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari. (Fase 1) 

10 

menit 

Kegiatan Inti a. Guru melakukan sebuah ilustrasi kepada siswa. 

b. Guru menyajikan materi pembelajaran tahap demi tahap 

dengan menggambarkan sebuah lingkaran dan 

menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. 

(Fase 2) 

c. Siswa menyimak penjelasan guru. 

d. Guru memberikan latihan terbimbing dengan memberikan 

60 

menit 
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contoh soal tentang unsur-unsur lingkaran di papan tulis. 

(Fase 3) 

e. Guru mencoba memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih pengetahuan atau keterampilan baru yang 

dimilikinya.  

f. Setelah siswa melatih pengetahuannya dengan 

mengerjakan soal yang diberikan maka siswa yang kurang 

jelas menanyakan kepada gurunya. 

g. Kemudian siswa memperhatikan gurunya menjelaskan, 

kemudian siswa menenyakan kembali apa yang tidak 

dimengerti kepada gurunya tentang soal tersebut. 

h. Setelah siswa menjawab pertaanyaan-pertanyaan tersebut, 

guru memeriksa kebenaran pemahaman siswa kemudian 

guru memberikan umpan balik, agar focus perhatian siswa 

pada proses bukan pada hasil. (Fase 4) 

i. Guru menyiapkan latihan lanjutan pada siswa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah dipelajari. (Fase 5) 

j. Guru berkeliling memantau pekerjaan siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

Penutup a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

b. Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

hari ini. 

c. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

d. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucap Hamdallah. 

e. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

10 

menit 

 

H. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian Penilaian 
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Kompetensi 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.8.1 Mengenal Lingkaran dan 

Unsur-unsur Lingkaran. 

 

Tes Essay 1. Perhatikan gambar lingkaran 

berikut 

 
Dari gambar di atas tentukan: 

1. Titik Pusat     5. Tali busur 

2. Jari-jari          6. tembereng 

3. Diamter         7. juring 

4. Busur             8. Apotema 

4.7.1Menyelesaikan Masalah 

yang berkaitan dengan 

Unsur-nsur lingkaran. 

 

Tes Essay 2. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 

5 cm memiliki panjang tali busur 

8 cm. Tentukan panjang garis 

apotema pada lingkaran tersebut. 

 

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 1. Titik pusat = P 

2. Jari-jari = Garis (PC, PD, PB, PA). 

3. Diameter = Garis AC 

4. Busur = Garis lengkung AB 

5. Tali Busur = garis AB 

6. Tembereng = Daerah AFB 

7. Juring = Daerah PCD 

8. Apotema = Garis EP. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 Jika kita gambarkan akan seperti gambar berikut ini 

 
Dari gambar di atas maka : 

OB = OA = jari-jari lingkaran = 5 cm; dan  

AB = tali busur = 8 cm. 

Perhatikan segitiga ODB. Panjang BD = 4 cm dan OB = 5 cm. 

Menurut Teorema Pythagoras : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

http://3.bp.blogspot.com/-DfnoaJvPaek/VgIceG6WiZI/AAAAAAAAA5o/lS74yVeu1UQ/s1600/Lingkaran+2.png
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OD2 = OB2 – BD2  

Maka 

OD = √(OB2 – BD2) 

OD = √(52 – 42) 

OD = √(25 – 16) 

OD = √9 

OD = 3 cm 

Jadi, panjang garis apotema pada lingkaran tersebut adalah 3 cm 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Total 36 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan Ke-2 (3x40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.2 Menemukan rumus keliling lingkaran dengan menggunakan perbandingan keliling dan 

diameter lingkaran. 

4.7.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun antar konsep matematika. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menemukan rumus keliling keliling lingkaran dengan menggunakan 

perbandingan keliling dan diameter lingkaran. 

2. Siswa dapat menerapkan konsep keliling lingkaran ke dalam kehidupan sehari-hari dan 

antar konsep matematika. 

Langkah-langkah pembelajaran: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Persiapan 

a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa 

dan memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

d. Sebagai apersepsi guru mereview pelajaran sebelumnya 

tentang unsure-unsur lingkaran. 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

f. Guru memotivasi siswa bahawa apabila materi ini 

dikuasai dengan baik dapat membantu siswa pada materi 

berikutnya. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari. (Fase 1) 

15 

menit 

Inti a. Guru melakukan sebuah ilustrasi kepada siswa. 

b. Guru menyajikan materi pembelajaran tahap demi tahap 

dengan menggambarkan sebuah lingkaran dan 

menjelaskan materi tentang keliling lingkaran yang. (Fase 

90 

menit 
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2) 

c. Siswa menyimak penjelasan guru. 

d. Guru memberikan latihan terbimbing dengan memberikan 

contoh soal tentang keliling lingkaran di papan tulis. 

(Fase 3) 

e. Guru mencoba memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih pengetahuan atau keterampilan baru yang 

dimilikinya.  

f. Setelah siswa melatih pengetahuannya dengan 

mengerjakan soal yang diberikan maka siswa yang kurang 

jelas menanyakan kepada gurunya. 

g. Kemudian siswa memperhatikan gurunya menjelaskan, 

kemudian siswa menenyakan kembali apa yang tidak 

dimengerti kepada gurunya tentang soal tersebut. 

h. Setelah siswa menjawab pertaanyaan-pertanyaan tersebut, 

guru memeriksa kebenaran pemahaman siswa kemudian 

guru memberikan umpan balik, agar fokus perhatian siswa 

pada proses bukan pada hasil. (Fase 4) 

i. Guru menyiapkan latihan lanjutan pada siswa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah dipelajari. (Fase 5) 

j. Guru berkeliling memantau pekerjaan siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

Penutup a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

b. Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

hari ini. 

c. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

d. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucap Hamdallah. 

e. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

15 

menit 
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Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.6.3 Menemukan rumus 

keliling lingkaran 

dengan menggunakan 

perbandingan keliling 

dan diameter lingkaran. 

Tes Essay 

 

3. Keliling sebuah lingkaran adalah 

20,14 cm. Tentukan besar 

diameter lingkaran tersebut jika π 

= 3,14! 

4. Sebuah roda sepeda memiliki 

jari-jari 21 cm. Ketika sepeda 

dikayuh, roda tersebut berputar 

sebanyak 50 kali. Tentukan 

keliling dan jarak yang ditempuh 

oleh roda sepeda tersebut !  

3.6.4 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

keliling lingkaran baik 

dalam kehidupan 

sehari-hari maupun 

antar konsep 

matematika 

 

 

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Untuk mencari diameter lingkaran kita dapat gunakan rumus keliling 

lingkaran yakni 

K = πd 

20,14 cm = 3,14d 

d = 
20,14 cm 

3,14
 

d = 6,4 cm 

Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 6,4 cm 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 Cari keliling roda terlebih dahulu : 

 K = 2πr 

K = 2 x 
22

7
 x 21 cm 

K = 12 cm 

Untuk mengetahui jarak yang ditempuh oleh roda, menggunakan rumus: 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Jarak = Keliling x banyak putaran 

Jarak = 12 cm x 50 cm 

Jarak = 600 cm 

Maka jarak yang ditempuh roda  sepeda tersebut adalah 600 cm atau 6m 

2 

2 

2 

  Total 24 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan Ke-3 ( 2x40 menit) 

Indikator Pencapaian kompetensi: 

3.7.3 Menemukan Rumus Luas Lingkaran dengan menggunakan konsep luas persegi 

panjang. 

4.7.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun antar konsep matematika. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas lingkaran dengan menggunakan konsep luas persegi 

panjang. 

2. Siwa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun antar konsep matematika. 

Langkah-langkah Pembelajaran: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Persiapan 

a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa 

dan memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

d. Sebagai apersepsi guru mereview pelajaran sebelumnya 

tentang keliling lingkaran. 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

f. Guru memotivasi siswa bahawa apabila materi ini 

dikuasai dengan baik dapat membantu siswa pada materi 

berikutnya. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari. (Fase 1) 

10 

menit 

Inti a. Guru melakukan sebuah ilustrasi kepada siswa. 

b. Guru menyajikan materi pembelajaran tahap demi tahap 

dengan menggambarkan sebuah lingkaran dan 

menjelaskan materi tentang rumus luas lingkaran. (Fase 

60 

menit 
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2) 

c. Siswa menyimak penjelasan guru. 

d. Guru memberikan latihan terbimbing dengan memberikan 

contoh soal tentang luas lingkaran lingkaran di papan 

tulis. (Fase 3) 

e. Guru mencoba memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih pengetahuan atau keterampilan baru yang 

dimilikinya.  

f. Setelah siswa melatih pengetahuannya dengan 

mengerjakan soal yang diberikan maka siswa yang kurang 

jelas menanyakan kepada gurunya. 

g. Kemudian siswa memperhatikan gurunya menjelaskan, 

kemudian siswa menenyakan kembali apa yang tidak 

dimengerti kepada gurunya tentang soal tersebut. 

h. Setelah siswa menjawab pertaanyaan-pertanyaan tersebut, 

guru memeriksa kebenaran pemahaman siswa kemudian 

guru memberikan umpan balik, agar focus perhatian siswa 

pada proses bukan pada hasil. (Fase 4) 

i. Guru menyiapkan latihan lanjutan pada siswa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah dipelajari. (Fase 5) 

j. Guru berkeliling memantau pekerjaan siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

Penutup a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

b. Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

hari ini. 

c. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

d. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucap Hamdallah. 

e. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

10 

menit 
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Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.6.5 Menemukan Rumus 

Luas Lingkaran 

dengan menggunakan 

konsep luas persegi 

panjang. 

 

Tes Essay 

 

1. Perhatikan gambar di bawah 

berikut ini! 

 

Sebuah lingkaran tepat berada di 

dalam persegi. Jika ukuran rusuk 

persegi tersebut adalah 14 cm, 

tentukanlah luas persegi, luas 

lingkaran, dan luas daerah yang 

diarsir 

3. Diketahui sebuah taman yang 

berbentuk lingkaran. Setengah 

dari luas taman tersebut akan 

ditanami rumput. Jika jari-jari 

taman tersebut 21 meter, tentukan 

luas taman yang ditanami 

rumput. 

3.6.6 Menerapkan konsep 

luas lingkaran ke 

dalam kehidupan 

sehari-hari dan antar 

konsep matematika. 

 

 

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Penyelesian:  

Untuk mencari luas persegi kita gunakan rumus luas persegi yaitu: 

 L.persegi = s2 

L.persegi = (14 cm)2 

L.persegi = 196 cm2 

Sedangkan untuk mencari luas lingkarani kita gunakan rumus luas 

lingkaran yaitu: 

 

 

2 

2 

2 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-drWHne7kbAg/UV7jJRU6AkI/AAAAAAAAHSg/pqI7U1NdqdM/s1600/soal+no+6.png
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L.lingkaran = πr2 

L.lingkaran = (
7

22
) x (7 cm)2 

L.lingkaran = 154 cm2 

Luas daerah yang diarsir merupakan luas daerah persegi yang dikurangi 

dengan luas lingkaran, yaitu: 

L.arsir = L.persegi - L.lingkaran 

L.arsir = 196 cm2 - 154 cm2 

L.arsir = 42 cm2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2      Diketahui: Jari-jari taman (r) = 21 meter 

Ditanyakan: 

Luas taman yang ditanami rumput. 

Penyelesaian: 

Luas keseluruhan taman (L): 

L = πr² 

   = (
7

22
) x 21² 

   = (
7

22
) x 441 

   = 22 x 63 

   = 1.386 m² 

Luas taman keseluruhan = 1.386 m² . 

Karena luas taman yang ditanami rumput adalah setengah dari luas 

taman keseluruhan, maka luas taman yang ditanami rumput: 

Luas = 
2

1
x L.keseluruhan  

        = 
2

1
 x 1.386 

        = 693 

Jadi, luas taman yang ditanami rumput adalah 693 m². 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 Total 38 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 

          Total skor Max 
 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan ke-4 ( 3x 40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.4 Menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap 

busur yang sama. 

4.7.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dengan sudut keliling yang 

menghadap busur yang sama. 

Tujuan Pembelajaran: 

5. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap 

busur yang sama. 

6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dengan sudut keliling yang 

menghadap busur yang sama. 

Langkah-langkah pembelajaran: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Persiapan 

a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa 

dan memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

d. Sebagai apersepsi guru mereview pelajaran sebelumnya 

tentang luas lingkaran. 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

f. Guru memotivasi siswa bahawa apabila materi ini 

dikuasai dengan baik dapat membantu siswa pada materi 

berikutnya. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari. (Fase 1) 

15 

menit 

Inti a. Guru melakukan sebuah ilustrasi kepada siswa. 

b. Guru menyajikan materi pembelajaran tahap demi tahap 

dengan menjelaskan materi tentang hubungan antara sudut 

90 

menit 
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pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang 

sama. (Fase 2) 

c. Siswa menyimak penjelasan guru. 

d. Guru memberikan latihan terbimbing dengan memberikan 

contoh soal tentang hubungan antara sudut pusat dengan 

sudut keliling yang menghadap busur yang sama di papan 

tulis. (Fase 3) 

e. Guru mencoba memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih pengetahuan atau keterampilan baru yang 

dimilikinya.  

f. Setelah siswa melatih pengetahuannya dengan 

mengerjakan soal yang diberikan maka siswa yang kurang 

jelas menanyakan kepada gurunya. 

g. Kemudian siswa memperhatikan gurunya menjelaskan, 

kemudian siswa menenyakan kembali apa yang tidak 

dimengerti kepada gurunya tentang soal tersebut. 

h. Setelah siswa menjawab pertaanyaan-pertanyaan tersebut, 

guru memeriksa kebenaran pemahaman siswa kemudian 

guru memberikan umpan balik, agar focus perhatian siswa 

pada proses bukan pada hasil. (Fase 4) 

i. Guru menyiapkan latihan lanjutan pada siswa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah dipelajari. (Fase 5) 

j. Guru berkeliling memantau pekerjaan siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

Penutup a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

b. Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

hari ini. 

c. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

d. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

15 

menit 



136 

 

 

 

mengucap Hamdallah. 

e. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

 

 

Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.4 Menentukan hubungan 

antara sudut pusat 

dengan sudut keliling 

yang menghadap busur 

yang sama. 

Tes Essay 

 

Pada gambar di bawah ini 

berapakah besar sudut SPM? 

  
3. Pada gambar di bawah ini 

berapakah besar sudut ABC 

  

4.7.4 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sudut pusat dengan sudut 

keliling yang menghadap 

busur yang sama. 

  

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 

 

Dik : besar < SNM = 550 

Dit : besar < SPM? 

Penyelesaian: 

<SNM dan <SPM menghadap busur yang sama yaitu SM. 

Sudut pusat = 2 x sudut  keliling 

Sudut pusat = 2 x 550 

Sudut pusat = 1100 

Jadi, besar <SPM = 1100 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 Dik : besar < AOB = 940 

Dit : besar < ABC? 

Penyelesaian: 

<AOB dan <ABC menghadap busur yang sama yaitu SM. 

Sudut keliling = 
1

2
 x sudut  keliling 

Sudut keliling = 
1

2
  x 940 

 

2 

 

2 

2 

 

2 
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Sudut keliling = 470 

Jadi, besar <ABC = 470 

2 

2 

 Total 24 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

Pertemuan ke-5 (2 x 40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.5 Menentukan besar sudut keliling yang menghadap diameter dan busur yang sama. 

4.7.5 Menerapkan besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran dalam 

pemecahan masalah. 

Tujuan Pembelajaran: 

6. Siswa dapat menentukan besar sudut keliling yang menghadap diameter dan busur yang 

sama . 

7. Siswa dapat menerapkan besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran dalam 

pemecahan masalah. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Persiapan 

a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa 

dan memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

d. Sebagai apersepsi guru mereview pelajaran sebelumnya 

tentang hubungan antara sudut pusat dengan sudut 

keliling yang menghadap busur yang sama. 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

f. Guru memotivasi siswa bahawa apabila materi ini 

dikuasai dengan baik dapat membantu siswa pada materi 

berikutnya. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

10 

menit 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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dipelajari. (Fase 1) 

Inti a. Guru melakukan sebuah ilustrasi kepada siswa. 

b. Guru menyajikan materi pembelajaran tahap demi tahap 

dengan menjelaskan materi tentang besar sudut keliling 

yang menghadap diameter dan busur yang sama. (Fase 2) 

c. Siswa menyimak penjelasan guru. 

d. Guru memberikan latihan terbimbing dengan memberikan 

contoh soal tentang di papan tulis. (Fase 3) 

e. Guru mencoba memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih pengetahuan atau keterampilan baru yang 

dimilikinya.  

f. Setelah siswa melatih pengetahuannya dengan 

mengerjakan soal yang diberikan maka siswa yang kurang 

jelas menanyakan kepada gurunya. 

g. Kemudian siswa memperhatikan gurunya menjelaskan, 

kemudian siswa menenyakan kembali apa yang tidak 

dimengerti kepada gurunya tentang soal tersebut. 

h. Setelah siswa menjawab pertaanyaan-pertanyaan tersebut, 

guru memeriksa kebenaran pemahaman siswa kemudian 

guru memberikan umpan balik, agar focus perhatian siswa 

pada proses bukan pada hasil. (Fase 4) 

i. Guru menyiapkan latihan lanjutan pada siswa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah dipelajari. (Fase 5) 

j. Guru berkeliling memantau pekerjaan siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

60 

menit 

Penutup a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

b. Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

hari ini. 

c. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

10 

menit 
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d. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucap Hamdallah. 

e. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

 

Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.5 Menentukan besar 

sudut keliling yang 

menghadap diameter 

dan busur yang sama. 

Tes Essay 

 

2. Diketahui ∠ ABC = 65° dengan AB 

diameter lingkaran. Hitunglah besar 

∠ CAB. 

  
 

 

4.7.5 Menerapkan besar 

sudut keliling yang 

menghadap diameter 

lingkaran dalam 

pemecahan masalah. 

  

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 

 

Ruas garis AB adalah diameter lingkaran. Karena ∠  ACB adalah sudut 

keliling yang menghadap diameter AB, maka besar ∠  ACB = 90°. 

Perhatikan bahwa ∠  BCO adalah segitiga sama kaki, karena OB = OC = 

r, sehingga ∠  BCO = ∠  CBO = 65°. Dengan demikian diperoleh 

∠ ACO = ∠ ACB - ∠ BCO 

∠ ACO = 90° - 65° 

∠ ACO = 25° 

Karena ∠AOC sama kaki (OA = OC = r), maka 

∠ CAO = ∠ ACO = 25°. 

50 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 
Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 

          Total skor Max 
 

                                             Total Skor Max  

https://1.bp.blogspot.com/-58KkA1cbrBc/UPF7Sa_OwgI/AAAAAAAAFtE/gM-vL0Whuvg/s1600/diameter2.png
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Pertemuan ke-6 ( 3x40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.6 Menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. 

4.7.6 Menerapkan hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring dalam pemecahan 

masalah. 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. 

2. Siswa dapat menerapakan hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring dalam 

pemecahan masalah. 

Langkah-langkah Pembelajaran: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Persiapan 

a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa 

dan memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

d. Sebagai apersepsi guru mereview pelajaran sebelumnya 

tentang besar sudut keliling yang menghadap diameter 

dan busur yang sama. 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

f. Guru memotivasi siswa bahawa apabila materi ini 

dikuasai dengan baik dapat membantu siswa pada materi 

berikutnya. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari. (Fase 1) 

15 

menit 



141 

 

 

 

Inti a. Guru melakukan sebuah ilustrasi kepada siswa. 

b. Guru menyajikan materi pembelajaran tahap demi tahap 

dengan menjelaskan materi tentang hubungan sudut pusat, 

panjang busur, dan luas juring. (Fase 2) 

c. Siswa menyimak penjelasan guru. 

d. Guru memberikan latihan terbimbing dengan memberikan 

contoh soal tentang di papan tulis. (Fase 3) 

e. Guru mencoba memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih pengetahuan atau keterampilan baru yang 

dimilikinya.  

f. Setelah siswa melatih pengetahuannya dengan 

mengerjakan soal yang diberikan maka siswa yang kurang 

jelas menanyakan kepada gurunya. 

g. Kemudian siswa memperhatikan gurunya menjelaskan, 

kemudian siswa menenyakan kembali apa yang tidak 

dimengerti kepada gurunya tentang soal tersebut. 

h. Setelah siswa menjawab pertaanyaan-pertanyaan tersebut, 

guru memeriksa kebenaran pemahaman siswa kemudian 

guru memberikan umpan balik, agar focus perhatian siswa 

pada proses bukan pada hasil. (Fase 4) 

i. Guru menyiapkan latihan lanjutan pada siswa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah dipelajari. (Fase 5) 

j. Guru berkeliling memantau pekerjaan siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

90 

menit 

Penutup a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

b. Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

hari ini. 

c. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

d. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

15 

menit 
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mengucap Hamdallah. 

e. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

 

 

 

Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.6Menentukan 

hubungan sudut 

pusat, panjang 

busur, dan luas 

juring. 

Tes Essay 

 

3. Perhatikan gambar di samping! Jika 

panjang busur AB = 20 cm, besar <AOC 

= 600  dan <BOC = 400. 

Hitunglah panjang busur CD! 

 

 

 

 

 

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas , panjang busur PQ = 

10 cm, Busur QR = 20 cm, dan luas juring 

OPQ = 50 cm2. Hitunglah luas juring OQR 

4.7.6Menerapkan 

hubungan sudut 

pusat, panjang busur 

dan luas juring 

dalam pemecahan 

masalah. 

  

 

 

 

 

Q 

R 

P 

A 

B 

C O 

o 
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Q A 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 

 

Dik: <AOB = 600 

 

Panjang busur AB = 20 cm 

Dit: Panjang busur CD….? 

Penyelesaian 

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 < 𝐴𝑂𝐵

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 < 𝐶𝑂𝐷
=

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝐴𝐵

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝐶𝐷
 

= 
40

60
=

20

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝐶𝐷
 

40 x Busur AB = 60𝑥 20 

         Busur AB = 
1200

40
 

                           = 30 cm 

Jadi, panjang busur CD adalah 30 cm. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 Dik :  Panjang busur PQ = 10 cm 

         Panjang busur QR = 20 cm 

         Luas juring OPQ  = 50 cm2 

Dit : Luas juring OQR….? 

Penyelesaian 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑄𝑅

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑃𝑄
=

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝑄𝑅

𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟 𝑃𝑄
 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑄𝑅

50
=

20

10
 

 

10 x Luas juring OQR = 50𝑥 20 

        Luas juring OQR = 
1000

10
 

                                    = 100 cm2 

Jadi, Luas juring OQR adalah 100 cm2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 Total 28 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

<COD = 400 
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Pertemuan ke- 7 (2x40 menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.7.9 Menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur dengan 

keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran. 

4.7.9 Menerapakan hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur dengan 

keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran dalam pemecahan masalah. 

Tujuan Pembelajaran: 

3. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur 

dengan keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran. 

8. Siswa dapat menerapkan hubungan sudut pusat dengan sudut lingkaran, panjang busur 

dengan keliling, dan luas juring dengan luas lingkaran dalam pemecahan masalah. 

Langkah-langkah Pembelajaran: 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Persiapan 

a. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dengan menyapa 

dan memberi salam. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

d. Sebagai apersepsi guru mereview pelajaran sebelumnya 

tentang tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan 

luas juring. 

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

f. Guru memotivasi siswa bahawa apabila materi ini 

dikuasai dengan baik dapat membantu siswa pada materi 

berikutnya. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari. (Fase 1) 

10 

menit 

Inti a. Guru melakukan sebuah ilustrasi kepada siswa. 

b. Guru menyajikan materi pembelajaran tahap demi tahap 
60 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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dengan menjelaskan materi tentang hubungan sudut pusat 

dengan sudut lingkaran, panjang busur dengan keliling, 

dan luas juring dengan luas lingkaran. (Fase 2) 

c. Siswa menyimak penjelasan guru. 

d. Guru memberikan latihan terbimbing dengan memberikan 

contoh soal tentang di papan tulis. (Fase 3) 

e. Guru mencoba memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih pengetahuan atau keterampilan baru yang 

dimilikinya.  

f. Setelah siswa melatih pengetahuannya dengan 

mengerjakan soal yang diberikan maka siswa yang kurang 

jelas menanyakan kepada gurunya. 

g. Kemudian siswa memperhatikan gurunya menjelaskan, 

kemudian siswa menenyakan kembali apa yang tidak 

dimengerti kepada gurunya tentang soal tersebut. 

h. Setelah siswa menjawab pertaanyaan-pertanyaan tersebut, 

guru memeriksa kebenaran pemahaman siswa kemudian 

guru memberikan umpan balik, agar focus perhatian siswa 

pada proses bukan pada hasil. (Fase 4) 

i. Guru menyiapkan latihan lanjutan pada siswa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah dipelajari. (Fase 5) 

j. Guru berkeliling memantau pekerjaan siswa dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

menit 

Penutup a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

b. Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

hari ini. 

c. Siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

d. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucap Hamdallah. 

e. Guru mengucapkan salam kemudian meninggalkan kelas. 

10 

menit 
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P 

Q 

 

 

 

 

Penilaian Hasil Belajar: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrument/ soal 

3.7.10 Menentukan 

hubungan sudut pusat 

dengan sudut lingkaran, 

panjang busur dengan 

keliling, dan luas juring 

dengan luas lingkaran. 

Tes Essay 

 

2. Perhatikan gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas , Panjang jari-jari 

OP= 20 cm dan besar < 𝑃𝑂𝑄 = 900. 

Hitunglah : 

c. Luas Juring OPQ 

d. Panjang busur PQ 

4.7.10 Menerapakan 

hubungan sudut pusat 

dengan sudut lingkaran, 

panjang busur dengan 

keliling, dan luas juring 

dengan luas lingkaran 

dalam pemecahan 

masalah. 

  

Pedoman Penskoran: 

No Kunci Jawaban Skor 

1 

 

 

a. Dik: jari-jari = 20 cm 

       Besar <POQ = 900 

Dit: Luas juring OPQ ? 

Penyelesaian: 

Luas juring OPQ = 
<𝑃𝑂𝑄

3600 𝑥 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 

 = 
900

3600 𝑥 𝜋𝑟2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

        O 
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 = 
1

4
𝑥 3,14 𝑥 20 𝑥 20  

 = 
1256

5
 

 = 314 cm2 

Jadi, Luas juring OPQ adalah 314 cm2 

b. Dik: jari-jari = 20 cm 

       Besar <POQ = 900 

Dit: panjang busur PQ ? 

Penyelesaian 

Panjang busur PQ = 
900

3600  𝑥 keliling lingkaran  

 = 
1

4
 𝑥 2𝜋𝑟 

 = 
1

4
 𝑥 2 𝑥 3,14 𝑥 20  

 = 
125,6

4
 

= 31,4 cm 

Jadi, Panjang busur PQ Adalah 31,4 cm 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 Total 26 

Perhitungan nilai akhir dalam  skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir  =   Perolehan Skor   X  (100) 
          Total skor Max 

 

                                             Total Skor Max  
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Pertemuan ke-8 (3x40 menit) 

Pemberian Posttes 
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Lampiran 8 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

 

Tingkat Satuan Pendidikan : MTsN 1 KONSEL 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Materi    : Lingkaran 

 

Lingkaran dan Unsur-Unsur lingkaran 

1. Identitas 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan 

a. Mengenal Lingkaran dan unsur-unsur lingkaran 

b. Menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan Unsur-nsur lingkaran. 

3. Alat/ Bahan 

Alat-alat peraga yang tersedia adalah lingkaran dari kertas karton, busur derajat dan 

potongan lingkaran serta penggaris. 

4. Petunjukari Bermain 

Lakukanlah kegiatan sebagai berikut secara berkelompok. 

Perhatikan gambar roda sepeda di bawah ini! 

 

    Apa itu lingkaran? 

 

Ilustrasi : menyebutkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk 

lingkaran .Misalnya : Pelek sepeda  

Dari sana kita bisa menggambar pelek tertersebut dengan langkah sebagai berikut: 

1. Sediakan jangka lalu regangkan 

2. Tuliskan jangka pada bidang kertas, kemudian putarlah satu kali putaran. Dari kedua 

langkah tersebut terbentuklah sebuah bangun yang berupa lingkaran, yang mana titik 

bekas jarum jangka (o) memiliki arak yang sama terhadap titik-titik pada lengkungan  

3. tersebut. Ada pula benda yang berbentuk lingkaran seperti jam dinding, selanjutnya 

bangun tersebut dinamakan bidang lingkaran. 

NamaKelompok : ……………………………………………….. 

Ketua   : ……………………………………………….. 

Anggota  : ……………………………………………….. 

   :  ………………………………………………. 

   :. ………………………………………………. 

   :………………………………………………… 
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Dari hasil gambar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Lingkaran 

adalah…………………………………………. 

 

 
 Coba kamu sebutkan benda-benda di sekelilingmu yang mempunyai 

bentuk seperti roda/pelek sepeda!.......................... 
 

 

 

 

 
 
 

1. Titik Pusat 

Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini : 

 

 

 

               Lingkaran 1.1          Lingkaran 1.2  

Apakah titik P pada gambar lingkaran 1.1 merupakan titik pusat 
lingkaran??? Berikan penjelasanmu….  
Jawab : 

 

 

 
Apakah titik Q pada gambar lingkaran 1.2 merupakan titik pusat 
lingkaran??? Berikan penjelasanmu….  
Jawab : 

 
 

Dimanakah letak titik pusat lingkaran?? 

Jawab : 

 

KESIMPULAN 

Titik pusat lingkaran adalah 

 
 
 

2. Jari-jari lingkaran 

Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 

Lingkaran 2.1     Lingkaran 2.2 

 

 

Unsur-Unsur Lingkaran 
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U S 

Apakah ruas garis AB pada gambar lingkaran 2.1 merupakan jari-jari 
lingkaran?? Berikan penjelasanmu…..  
Jawab : 

 
 

Apakah ruas garis CD pada gambar lingkaran 2.2 merupakan jari-jari 
lingkaran?? Berikan penjelasanmu…..  
Jawab : 

 
 

Jari-jari lingkaran menghubungkan bagian lingkaran apa saja? 
 

Jawab : 

 
 
 

KESIMPULAN 
 

Jari-jari lingkaran adalah 

 
 
 

3. Diameter 

Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan 

lingkaran (keliling lingkaran) dan melalui titik pusat. 

Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini 

 

    Lingkaran 3.1          Lingkaran 3.2 

Apakah ruas garis US pada gambar lingkaran 3.2 merupakan diameter 
lingkaran?? Berikan penjelasanmu…..  
Jawab : 

 
 

Apakah ruas garis US pada gambar lingkaran 3.2 merupakan diameter 
lingkaran?? Berikan penjelasanmu…..  
Jawab : 

 
 

 

 

4. Busur lingkaran 
Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
            Lingkaran 4.1         Lingkaran 4.2       Lingkaran 4.3 
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Gambar lingkaran 4.1 tidak memiliki busur. 

Gambar lingkaran 4.2 memiliki 2 buah busur yaitu busur pendek (busur BC yang 

panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran) dan busur panjang (busur BC 

yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. 

Gambar lingkaran 4.3 mempunyai 6 buah busur yaitu busur DE pendek, Busur 

DE panjang, busur EF pendek, busur EF panjang, busur FD pendek, dan busur FD  

panjang. 
 
 

Pada gambar lingkaran 4.4 di samping, ada berapa     
banyaknya busur? 

 
 
 
 

                  Lingkaran 4.4 

Berbentuk apakah busur lingkaran?? 
 

Jawab : 
 
 

 

Terletak dimanakah busur lingkaran? 
 

Jawab : 
 
 
 

Busur lingkaran menghubungkan bagian lingkaran apa saja? 
 

Jawab : 
 

 

KESIMPULAN 
 

      Busur lingkaran adalah 

 

 

5. Tali Busur Lingkaran 
 

Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini : 

 
 
 
 
 
           Lingkaran 5.1      Lingkaran 5.2        Lingkaran 5.3 

Gambar lingkaran 5.1 tidak memiliki tali busur 

Gambar lingkaran 5.2 memiliki 1 buah tali busur, yaitu tali busur BC 

Gambar lingkaran 5.3 memiliki 3 buah tali busur, yaitu tali busur DE, tali busur 

EF, dan tali busur FD. 
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Pada gambar lingkaran 5.4 di samping, ada berapa 

banyaknya tali busur? Sebutkan. 

 
Jawab : 

 

      Lingkaran 5.4 

Berbentuk apakah tali busur lingkaran?? 
 
 

Jawab : 

Tali busur lingkaran menghubungkan bagian lingkaran apa saja? 
 
 

Jawab : 

 

 

KESIMPULAN 
 
 

Tali busur lingkaran adalah 

 
 
 

 

6.  Tembereng 
 

Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini : 
 
 

 

Pada gambar lingkaran 6.1 di samping, daerah 
yang di warnai adalah tembereng. 

 
Tembereng pada gambar 6.1 di samping 
dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB. 

                    Lingkaran 7.1 
 
 

Pada gambar lingkaran 6.2 di atas, sebutkan daerah mana 
saja yang merupakan tembereng dan sebutkan bagian-
bagian yang membatasinya. 
Jawab : 

 
 
 
                     Lingkaran 6.2 

 

Dimanakah letak tembereng? 
 

Jawab : 
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Tembereng dibatasi oleh bagian lingkaran apa saja? 
 

Jawab : 
 
 

 

KESIMPULAN 
 
 

Tembereng adalah 

 

 

7. Juring Lingkaran 
 

Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini : 
 

Daerah yang di warnai pada gambar lingkaran 7.1 

di  samping adalah juring kecil ABP dan daerah 

yang tidak diwarnai adalah juring besar ABP 

 
Juring ABP dibatasi oleh jari-jari AP, jari-jari BP, 
dan busur AB 

                Lingkaran 7.1 

 
Pada gambar lingkaran 7.2 di atas, sebutkan daerah mana saja 
yang merupakan juring dan sebutkan bagian-bagian yang 
membatasinya 
Jawab : 

 

                  

                   Lingkaran 7.2 

Dimanakah letak juring? 
 

Jawab :                
 

Juring dibatasi oleh bagian lingkaran apa saja? 
 

Jawab : 
 
 

KESIMPULAN 
 
 

Juring lingkaran adalah 

 
 

8. Apotema 
Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini : 

 
    Pada gambar lingkaran 8.1 di samping, titik P  

    adalah titik pusat lingkaran, ruas garis AB  

    adalah tali busur, dan ruas garis PC adalah  

    apotema. 

                  Lingkaran 8.1 
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Lingkaran 8.2 

 

Apotema menghubungkan bagian lingkaran apa saja? 
 

Jawab : 
 
 

 

 

KESIMPULAN 

Apotema adalah 
 
  
 
 
 
 
Latihan Soal 
 

1. Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Dari gambar tersebut, tentukan: 

 

  
 Jawab : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Perhatikan gambar lingkaran berikut. 

 

 

 

 

Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm dan panjang tali busur QP adalah 16 

cm, tentukan: 

c. Panjang diameter lingkaran, 

d. Panjang ruas garis apotema. 

Jawab : 

a. Titik Pusat e. Tali Busur 

b. Jari-jari f. Tembereng 

c. Diameter g Juring 

d. Busur h Apotema 

    

 

Dari gambar 8.2 di samping 

Ruas garis mana yang merupakan apotema?? Berikan 

penjelasanmu. 

http://3.bp.blogspot.com/-DfnoaJvPaek/VgIceG6WiZI/AAAAAAAAA5o/lS74yVeu1UQ/s1600/Lingkaran+2.png
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Jawab : 

Dik : r = ……. 

         Tali busur QP = ….. 

Dit : panjang diameter…? 

        Panjang ruas garis apotema…? 

Penyelesaian: 

a. Panjang diameter      = 2 x panjang jari-jari,  

Panjang diameter(d) = ….x…., sehingga d = 2 x …… 

              d = 

jadi, panjang diameter =………cm 

b. Perhatikan segitiga OQR. Panjang QR = 8.dan OQ = 10 

Menurut teorema phtagoras: 

OR2 = (…..)2 – (…..)2 

Maka  

OR = 
22 QROQ   

OR = 
22 )(.........)(.........   

OR = ..................  

OR = 36  

OR = ……cm 

Jadi, panjang garis apotema pada lingkaran tersebut adalah ……. cm 

 

3. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 5 cm memiliki panjang tali busur 8 cm. Tentukan 

panjang garis apotema pada lingkaran tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 
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Lembar Kerja Siswa 2 

Tingkat Satuan Pendidikan : MTsN 1 KONSEL 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : VIII/Genap 

Materi    : Lingkaran 

 

Menemukan Rumus Keliling Lingkaran 

1. Identitas 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan 

a. Menemukan Pendekatan Nilai π (phi) 

b. Menentukan Rumus Keliling Lingkaran 

3. Alat/ Bahan 

Alat-alat peraga yang tersedia adalah Benda yang permukaannya berbentuk lingkaran, 

kertas, penggaris,  gunting, benang 

4. Petunjuk 

1. Menemukan Nilai Phi 

Lakukan kegiatan dengan langkah-langkah berikut. 

1. Ambil gelas yang telah disediakan. 

2. Jiplaklah permukaan gelas yang merupakan keliling lingkaran pada kertas dan 

guntinglah jiplakan itu. 

3. Lipatlah jiplakan itu sedemikian rupa sehingga lipatan itu menjadi sumbu simetri 

lipatan, kemudian ukurlah dengan menggunakan penggaris. Hasil ini merupakan 

diameter lingkaran. Catat hasilnya pada table (tulislah hasil pengukuran sampai satu 

tempat decimal). 

4. Lilitkan tali mengelilingi permukaan gelas, berilah tanda pada tali tempat pertemuan 

ujung dan pangkalnya. Lepaskan tali dan bentangkan, kemudian ukur panjang 

talidengan menggunakan penggaris. Hasil ini merupakan keliling lingkaran. Catat 

hasilnya pada table. 

5. Ulangi kegiatanmu pada benda lain yang telah disediakan. Kemudian lengkapilah 

table berikut (hitungan  
𝐾

𝑑
 sampai dua tempat desimal) 

 

NamaKelompok : ……………………………………………….. 

Ketua   : ……………………………………………….. 

Anggota  : ……………………………………………….. 

   :  ………………………………………………. 

   :. ………………………………………………. 

   :………………………………………………… 
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No Nama Benda 
Diameter Lingkaran 

(d) 

Keliling 

lingkaran 

(K) 

𝐾

𝑑
 

1 Gelas    

2     

3     

4     

 Rata-rata  

Apakah nilai  
𝐾

𝑑
 untuk setiap lingkaran mendekati bilangan yang sama (tetap)? 

Nilai  
𝐾

𝑑
 disebut π (dibaca phi) dinyatakan  

𝐾

𝑑
 = π 

` Pendekatan nilai π adalah …………. Atau 
7

22
 

2. Menentukan Rumus Keliling Lingkaran  

a. Karena  
𝐾

𝑑
=  𝜋,maka diperoleh rumus keliling lingkaran K = …………….. 

b. Karena d = 2r,maka  diperoleh rumus keliling lingkaran K = …………….. 

 

 

 

 

Kerjakan 

1. Andi mempunyai kolam ikan berbentuk lingkaran. Bila jari-jari kolam tersebut 

adalah 4 meter, maka berapakah keliling kolam tersebut? (3 menit). 

Jawab : 

Diketahui : Jari-jari = 4 m 

Ditanya : Keliling kolam? 

Penyelesaian : Keliling kolam = ….x… 

       = ….x… 

       = …..m 

2. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 21 cm. Ketika sepeda dikayuh, roda tersebut 

berputar sebanyak 40 kali. Tentukan keliling dan jarak yang ditempuh oleh roda 

sepeda tersebut 

 

 

 

 

Rumus Keliling Lingkaran : 

K =…………., atau K = ………… 

Dengan K = ……………………….., d = …………… r = …………… dan  = ……….atau 
.....

.....
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r 

 

Lembar Kerja Siswa 3 

Nama Sekolah  : MTsN 1 KO NSEL 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi   : Lingkaran 

 

Menemukan Luas Lingkarann 

 

1. Identitas 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan 

a. Siswa dapat menemukan rumus luas lingkaran dengan menggunakan konsep luas 

persegi panjang. 

b. Siwa dapat menerapkan konsep luas lingkaran ke dalam kehidupan sehari-hari dan 

antar konsep matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

    Dengan p=.......         dan  l =..... 

Ingat! Ada satu bagian yang dipotong menjadi dua sama besar untuk bagian ujung 

kanan dan kiri . 

Nah sekarang telah terlihat bidang yang menyerupai dengan persegi panjang. Dan 

tentunya kita sangat familiar dengan rumus luas persegi panjang. Namun sebelumnya 

kita lihat persegi panjang di atas, panjangnya adalah K
2

1
(setengah keliling lingkaran) 

dan memiliki lebar adalah r (jari-jari lingkaran). 

 

Luas persegi panjang = ………...x …………= luas lingkaran 

Luas lingkaran           =  ……….x ………. 

NamaKelompok : ……………………………………………….. 

Ketua   : ……………………………………………….. 

Anggota  : ……………………………………………….. 

   :  ………………………………………………. 

   :. ………………………………………………. 

   :………………………………………………… 

    

Perhatikan gambar di bawah 

ini 

K
2

1
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Luas lingkaran           = 
2

1
x …….. 𝑥 … 

Luas lingkaran            = … ….2 

Nah, dari situlah kita dapat menemukan rumus luas lingkaran. 

 

1  

2  
3 Contoh : 

1.  
 

 

 Kerjakan yuk... 

3. Pak Sardi akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 16 

meter. Taman tersebut terletak di atas tanah berbentuk persegi dengan 

panjang sisinya adalah 20 meter. Berapakah sisa tanah milik pak Sardi 

yang tidak dibuat menjadi taman? 

Jawab: 

(i) Sketsa taman 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diketahui  : Panjang diameter lingkaran = ………, maka:  r = ….. 

Ditanya : luas sisa tanah pak Sardi? 

Penyelesaian : luas tanah = sisi x sisi 

= ....... X 20 cm 

= ................. 

Luas lingkaran (taman) = ................. 

= ........ x ...... 

= ................. 

Maka luas tanah yang tersisa = luas persegi – luas lingkaran 

= ........... - ............. 

=.....................

Rumus luas lingkaran L = … …. 

Keterangan : 

 L = ………………,  

d = ………….,  

r = ………………  dan; 

 𝜋= ………. atau  
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LEMBAR KERJA SISWA 4 

Nama Sekolah  : MTsN 1 KONSEL 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Materi   : Lingkaran 

 

HUBUNGAN SUDUT PUSAT DAN SUDUT KELILING MENGHADAP BUSUR 

YANG SAMA 

 

A. Identitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tujuan 

a. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap 

busur yang sama. 

b. Siswa dapat menerapakan hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap 

busur yang sama dalam pemecahan masalah. 

C. Petunjuk Pengerjaan 

1. Kerjakan bersama kelompokmu selama 20 menit. 

2. Kerjakan dengan cermat sesuai dengan perintah soal. 

D. Alat dan Bahan yang digunakan 

1. Busur derajat  4. Alat Tulis 

2. Gunting  5. Kertas HVS 

3. Jangka 

 

 

 

 

NamaKelompok : ……………………………………………….. 

Ketua   : ……………………………………………….. 

Anggota  : ……………………………………………….. 

   :  ………………………………………………. 

   :. ………………………………………………. 

   :………………………………………………… 

    

Apakah sudut  pusat dan sudut 

keliling itu ? 
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3. Perhatikan tabel contoh sudut keliling dan contoh bukan sudut keliling di 

Contoh Sudut Keliling Bukan Contoh Sudut Keliling 

  

  

 

3. Perhatikan tabel contoh pusat dan bukan contoh sudut pusat di bawah ini. 

Kemudian lengkapilah. 

 

 

  

Contoh Sudut Pusat Bukan Contoh Sudut Pusat 
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Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 <POQ merupakan ……………………………………………….. 

 <PRQ merupakan ……………………………………………….. 

 < PSQ merupakan ………………………………………………. 

 

Kegiatan 2 

Tentukanlah besar sudut pusat dan besar sudut keliling lingkaran dengan menggunakan busur 

derajat 

No. Sudut Pusat Sudut Keliling 

Hasil Pengukuran 

Besar Sudut 

Pusat 

Besar Sudut 

Keliling 

1. 
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2.  

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

  

 

∠𝑀𝐹𝑁 =  

……. 

 

1. Bagaimanakah hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran? 

2. Hubungan secara metematisnya adalah: 

 

 

 

𝑚𝑎𝑘𝑎 ∠𝐶𝐴𝑂 =  ∠𝐴𝐶𝑂, 𝑑𝑎𝑛 ∠𝐶𝐵𝑂 =  ∠𝐵𝐶𝑂 

 ∠𝐴𝑂𝐵 =  ∠𝐴𝑂𝐷 +  ∠𝐵𝑂𝐷  

                                     = (∠𝐶𝐴𝑂 +  ∠𝐴𝐶𝑂) +  (∠𝐶𝐵𝑂 + ∠𝐵𝐶𝑂)  

= 2∠𝐴𝐶𝑂 + 2∠𝐵𝐶𝑂  

= 2(∠𝐴𝐶𝑂 + ∠𝐵𝐶𝑂)  

= 2∠𝐴𝐶𝐵  

𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 = 2 × 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔  

 
  

B 

C 

D 

Dari gambar disamping: 

AOB adalah sudut pusat menghadap busur AB 

ACB adalah sudut keliling menghadap busur AB 

Segitiga AOC merupakan segitiga sama kaki 

dengan AO = CO (jari-jari)  
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LEMBAR KERJA SISWA 5 

Nama Sekolah  : MTsN 1 KONSEL 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Materi   : Lingkaran 

 

besar sudut keliling yang menghadap diameter dan busur yang sama 

 

1. Identitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan 

3. Siswa dapat menentukan besar sudut keliling yang menghadap diameter dan busur yang 

sama. 

4. Siswa dapat menerapakan besar sudut keliling yang menghadap diameter dan busur 

yang sama dalam pemecahan masalah. 

1) Sudut Keliling yang Menghadap Diameter yang Sama  

Perhatikan gambar lingkaran di bawah. 

 

 

 

 

 

 

Titik P adalah titik pusat lingkaran dengan diameter AB. Oleh karena AB adalah sudut 

lurus maka ∠APB = 180o. Adapun ∠ADB, ∠ACB, dan ∠ATB merupakan sudut keliling yang 

menghadap diameter lingkaran. 

∠ADB =   
1

2
 × ∠APB  

=  
1

2
 × 180o 

=  90o 

NamaKelompok : ……………………………………………….. 

Ketua   : ……………………………………………….. 

Anggota  : ……………………………………………….. 

   :  ………………………………………………. 

   :. ………………………………………………. 

   :………………………………………………… 

    

AB

C

T

P

D
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∠ACB =   
1

2
 × … .. 

=  
1

2
 × 180o 

=  …….. 

∠ATB =   
1

2
 × … 

=  
1

2
 ×….. 

=  ….. 

Dengan demikian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

Besar sudut keliling yang menghadap diameter yang sama adalah………. 

2) Sudut Keliling yang Menghadap Busur yang Sama 

Perhatikan gambar lingkaran di bawah 

 

 

 

 

 

Pada gambar di samping terlihat bahwa ∠ AOB merupakan sudut pusat lingakaran. 

Adapun ∠ ATB, ∠ ARB, dan ∠ APB merupakan sudut keliling yang menghadap busur AB. 

∠ATB =   
1

2
 × besar ∠AOB  

∠ARB =   
1

2
 × …….. 

∠APB =   
1

2
 × ………. 

Dengan demikian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama ………… ………. 

 

 

 

 

 

B

R P

T O

A

Contoh Soal Dari gambar disamping adalah lingkaran dengan pusat di titik O. 

AC adalah diameter lingkaran dan < CAB = 470 

Berapakah besar <ABC dan <CAB? 

Penyelesaian: 

<ABC = 
1

2
 𝑥….. 

          = 
1

2
𝑥……0 

          =……. 

<ACB = 1800 – ( <ABC + <CAB) 

            = 1800 – ( …..0 + ….0) 

           = …..0 - …..0 

           = …….. 

Jadi, besar < ABC =…… dan < ACB =……. 
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LEMBAR KERJA SISWA 6 

Nama Sekolah  : MTsN 1 KONSEL 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Materi   : Lingkaran 

 

HUBUNGAN SUDUT PUSAT PANJANG BUSUR DAN LUAS JURING 

 

1. Identitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan 

1. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat dan panjang busur  

2. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat denganluas juring. 

3. Petunjuk Pengerjaan 

1. Kerjakan bersama kelompokmu selama 20 menit. 

2. Kerjakan dengan cermat sesuai dengan perintah soal. 

 

Kegiatan 1 

Perhatikan gambar lingkaran berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sudut pusat lingkaran tersebut adalah __________ 

Busur (kecil) pada lingkaran tersebut adalah __________ 

Juring (kecil) pada lingkaran tersebut adalah _________ 

 

Kegiatan 2 

NamaKelompok : ……………………………………………….. 

Ketua   : ……………………………………………….. 

Anggota  : ……………………………………………….. 

   :  ………………………………………………. 

   :. ………………………………………………. 

   :………………………………………………… 
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Perhatikan tabel berikut dan lengkapilah hubungan sudut pusat dan panjang busur 

di bawa

 

 

Jadi hubungan sudut pusat dan panjang busur adalah: 

 

 

 

Kegiatan 3 

𝛼

3600
=

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … .
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Setelah kita mengetahui hubungan sudut pusat dengan panjang busur, sekarang kita amati 

hubungan sudut pusat dengan luas juring: 

 

Jadi hubungan sudut pusat dan panjang busur adalah: 

 

 

Keiatan 3 

𝛼

3600
=

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … .
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Perhtikan tabel di bawah ini dan lengkapilah: 

 

 

Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas 

juring adalah : 
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LEMBAR KERJA SISWA 7 

Nama Sekolah  : MTsN 1 KONSEL 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi   : Lingkaran 

 

Menggunakan Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur dan Luas Juring 

Dalam Pemecahan Masalah 

 

1. Identitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan 

a. Siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur dengan keliling 

lingkaran, dan luas juring dengan luas lingkaran. 

b. Siswa dapat menerapakan hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring dalam 

pemecahan masalah. 

3. Alat/ Bahan 

Alat-alat peraga yang tersedia adalah Benda yang permukaannya berbentuk lingkaran, 

kertas, penggaris,  gunting. 

4. Petunjuk 

Kerjakan kegiatan berikut dengan kelompok. 

 Buatlah lingkaran dengan menggunakan kertas karton

 Gunting lingkaran tersebut. Bagi lingkaran tersebut menjadi 9 bagian dan potong 

1/9 dari lngkaran tersebut.

 Berapakah panjang dari busur 1/9 lngkaran tersebut? Dan Berapakah bagian 

yang dipotong?

Lingkaran  yang dibuat dapat digambarkan dengan gambar berikut ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NamaKelompok : ……………………………………………….. 

Ketua   : ……………………………………………….. 

Anggota  : ……………………………………………….. 

   :  ………………………………………………. 

   :. ………………………………………………. 

   :………………………………………………… 
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Panjang busur lingkaran yang dipotong = panjang busur AB 

Maka, Panjang busur AB = 
1

9
𝑥 … … …. 

= .........
360

....
0

x  

= 
….

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑆𝑎𝑡𝑢 𝑃𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 
 x…………. 

Banyaknya yang dipotong = Luas juring OAB 

Maka, Luas juring OAB  = 
1

9
𝑥………….. 

    = 
…

3600 𝑥………… 

= 
….

𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑆𝑎𝑡𝑢 𝑃𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 
 x…………. 

Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

Kesimpulan 
 
 
 
 
 
 

 

atau : 

 

Luas juring AOB = 

 
 

 

Panjang busur AB  

 

Contoh: 

1. Pada gambar disamping <AOB = 720 dan jar- jari = 

20 cm, hitunglah:  

a. Luas juring OAB, dan 

b. Panjang busur AB. 

 

Jawab: 

.a.  L = π r2 
 

= 3,14  ..............  
= 

Luas lingkaran = .....cm2 

A  

B  
O  
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    Lus juring OAB = x
AOB

0360


 Luas Lingkaran 

    Luas juring OAB = ........
360

....
0

x
 
 

  Jadi luas juring OAB = ….cm2 

 

a. K = 2𝜋𝑟 

    = 2 x……x…… 

    = ………. 

Keliling lingkaran = ….cm 

 

Panjang Busr AB = x
AOB

0360


 Keliling lingkaran 

Panjang busur AB = x
0360

....
…..   

      =………… 

Jadi panjang busur AB = …..cm 

 

Kerjakan Soal berikut. 

Pada gambar berikut, besar POQ  40o dan panjang OP = 21 cm   
 

Hitunglah:        

Q 

 

a. Panjang busur PQ        
 

b.Luas juring POQ      
O 

 
40

o P  

         
  

 

 

Jawab : 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Presentasikan hasil diskusi di depan kelas
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Lampiran 9 

Instrumen Tes Evaluasi Koneksi Matematis  
 

 Nama Sekolah 
:   

 Kelas / Semester :  VIII / 2 

 Waktu 
:  90 menit 

Nama 

: 

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

Kelas :......................  

  

Petunjuk :  
 

 
a. Tulis nama, dan kelas pada tempat yang disediakan.  
b. Bacalah setiap soal dengan teliti kemudian tulislah jawaban kamu pada tempat 

yang disediakan, jika tidak cukup, gunakan tempat yang kosong.  
c. Jika jawaban kamu salah dan akan membetulkan, coret jawaban yang salah 

(tidak perlu ditype-ex) kemudian tulislah jawaban yang benar  
d. Kumpulkan jawaban kamu beserta kertas buram. 

 

9. Perhatikan gambar lingkaran berikut!  

 

Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm dan panjang tali busurnya 16 cm, 

tentukan: 

e. Diameter Lingkaran, 

f. Panjang Garis Apotema. 

(Koneksi antar topik matematika) 

10. perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Pada gambar di atas , panjang jari-jari OA = 7 cm. dan besar ,< AOB = 900. 

Hitunglah Panjang busur AB. 

(Koneksi antar topik Matematika) 

https://2.bp.blogspot.com/-jmKUkAnK8cY/UO2upsBuaMI/AAAAAAAAFiA/iW3BadCfHCY/s1600/lingkaran+unsur+soal+apotema.png
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11. Diketahui sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Setengah dari luas taman tersebut 

akan ditanami rumput. Jika jari-jari taman tersebut 21 meter, tentukan luas taman yang 

ditanami rumput. 

(Koneksi materi Matematika dengan kehidupan sehari-hari) 

12. Dihalaman rumah Pak Amir terdapat kolam hias. Kolam tersebut berbentuk lingkaran 

yang berdiameter 6 meter. Berapa keliling kolam dan luas tanah yang digunakan untuk 

membuat kolam tersebut ? 

(Koneksi materi Matematika dengan kehidupan sehari-hari) 

13. Angga mengendarai sepeda motor dari rumah menuju rumah temannya di luar kota, 

Angga berangkat dari rumah pukul 07.00 dan sampai di rumah temannya pukul 09.00 

dan sepanjang pejalanan Angga tidak berhenti mengendarai sepeda motornya. Jika roda 

motor Angga berputar sebanyak 60000 kali dan panjang jari-jari ban motor Angga 25 

cm. berapakah kecepatan motor angga? 

(Koneksi matematika dengan bidang studi lain (Fisika)) 

14. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan yang bentuknya lingkaran dengan 

diameter lapangan 14 meter. Jika anak tersebut berlari dari titik A dan kembali ke titik 

A lagi dalam waktu 10 menit. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh 

anak tersebut ? 

(Koneksi matematika dengan bidang studi lain (Fisika)) 
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Lampiran 10 

Kunci Jawaban Tes Evaluasi Koneksi Matematis 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Dik : r = 10 cm                                                                   

          Panjang Tali busur = 6 cm                                       

Dit : a. diameter lingkaran                                                 

         b. panjang garis apotema 

Penyelesaian: 

c. Diamaeter merupakan dua kali jari-jari lingkaran:       

Diameter (d) = 2 × jari-jari                                           

Diameter (d) = 2 × (10 cm)                                          

Diameter (d) = 20 cm                                                 

Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 20 cm.         

d. Perhatikan segitiga OQR. Panjang OQ = 10 cm dan QR = 8 cm. 

Menurut Teorema Pythagoras :      

OR2 = OQ2 – QR2                           

OR2= (10)2 - (8)2                             

OR2= 1002 - 642                             

OR2 = 36 cm2                                 

OR = √36 cm2                                   

OR = 6 cm                                    

Jadi, panjang garis apotema lingkaran tersebut adalah 6 cm         

4 

2 Dik : jari-jari OA= 7 cm                           

         Besar <AOB = 900 

Dit : Panjang busur AB…?                      

Penyelesaian: 

Rumus yang kita gunakan adalah           

lingkaran Keliling

busur  Panjang

3600




                

 

Panjang busur AB = rx 


2
3600

               
 

Panjang busur AB = xxx
7

22
2

360

90
0

0

7      

4 
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Panjang busur AB = 44
4

1
x

       
 

Panjang busur AB = 11 cm               

Jadi, panjang busur AB = 11cm       

3 Diketahui: Jari-jari taman (r) = 21 meter                 

Ditanyakan:                             

Luas taman yang ditanami rumput…? 

Penyelesaian: 

Luas keseluruhan taman (L): 

L = πr²                        

   = 
7

22
 x 21²            

   = 
7

22
x 441            

   = 22 x 63              

   = 1.386 m2              

Luas taman keseluruhan = 1.386 m² .           

Karena luas taman yang ditanami rumput adalah setengah dari luas 

taman keseluruhan, maka luas taman yang ditanami rumput: 

Luas =
2

1
 x L.keseluruhan        

        =
2

1
 x 1.386                    

        = 693 m2                      

Jadi, luas taman yang ditanami rumput adalah 693 m².   

4 

4 Dik : d = 6, sehingga r = 3                      

Dit : Keliling dan Luas Tanah yang digunakan…?     

Penyelesaian : 

Rumus Keliling : 

K = 2𝜋𝑟                       

K = 2 x 3,14 x 3          

K = 18,84 cm 

Jadi, keliling kolam = 18,84 cm 

Rumus Luas : 

L = 𝜋𝑟2                      

L= 3,14 x 3 x 3          

4 
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L = 28, 26 m2            

Jadi, luas tanah yang digunakan untuk membuat kolam tersebut adalah 

28,26 m2 

5 Dik : t = 09.00 - 07.00 = 2 jam n = 60000 kali          

r = 25 cm 

Dit : berapa kecepatan motor angga?                        

Penyelesaian: 

Menghitung keliling lingkaran (roda): 

K = 2πr                                     

    = 2 × 3,14 × 25 cm             

    = 157 cm                            

Keliling roda = 157 cm          

Menghitung jarak yang ditempuh sepeda motor: 

Jarak (s) = K roda × n                    

               = 157 cm ×60000          

               = 9420000 cm            

               = 94,2 km                  

Jadi, jarak yang ditempuh motor Angga adalah 94,2 km      

Menghitung kecepatan sepeda motor: 

t

s
 = V            

2

2,94
           

1,47  km/jam             

Jadi, kecepatan motor Angga adalah 47,1 km/jam.      

4 

6 Dik : d = 14 m, sehingga r = 7 m              

Dit : Jarak dan Perpindahan yang ditempuh anak tersebut…?     

Penyelesaian : 

Bentuknya lintasannya adalah lingkaran. Jadi panjang lintasan atau jarak 

yang telah ditempuh anak berupa keliling lingkaran. 

 

 
Jarak = Keliling lingkaran         

4 



 

179 

 

 

 

Jarak = 2𝜋𝑟                  

Jarak = 2 𝑥
22

7
 x 7         

Jarak = 44 meter          

Jadi, jarak yang ditempuk anak = 44 meter 

 

Perpindahan adalah kedudukan awal sampai dengan kedudukan akhir. Karena 

anak tersebut berlari dari titik A dan kembali ke titik A, maka anak  

tersebut perpindahannya dapat dikatakan nol (0)         
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Lampiran 11 

 

Data Hasil Posttes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa  

Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol 

 

1. Data Hasil Posttes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas Eksperimen 

 

NO Inisial  
SOAL 

Skor 
1 2 4 6 7 8 

1 Abdul Muing 4 4 4 1 3 1 17 

2 Amelia Agustin Nur, F 4 4 3 3 1 2 17 

3 Anang Shaifullah 4 4 4 4 3 3 22 

4 Andika Ramadan 4 4 3 1 1 3 16 

5 Ardianal 4 1 4 1 0 0 10 

6 Deswita Salim 4 3 1 1 1 0 10 

7 Cahyaning Arti 4 4 4 4 3 3 22 

8 Eko Kurniawan 4 4 4 4 4 1 21 

9 Elisa Putri 4 4 2 1 1 1 13 

10 Ikra Ramadan 4 4 4 3 1 1 17 

11 Ilmaya Dwi z 4 4 4 4 1 1 18 

12 Indah Dwi P 4 4 4 4 4 3 23 

13 Joko Kardianto 4 4 4 4 3 3 22 

14 M. Aditya Bakti P 4 4 4 4 3 3 22 

15 M. Firmansyah 4 4 2 0 0 0 10 

16 M. Lilian 4 4 1 1 1 1 12 

17 M. Rifki 4 4 4 3 3 3 21 

18 Novi Selmie 4 4 4 4 3 2 21 

19 Nur syabbani A 4 3 3 4 2 1 17 

20 Nurul Fikrianti 4 3 4 4 4 3 22 

21 Rahmat Arifka 4 2 4 2 3 1 16 

22 Reno Riski S. 4 4 4 4 2 3 21 

23 Riski Alfianto H 4 3 3 3 1 1 15 

24 Riyanti 3 1 1 1 1 1 8 

25 Windu Tirta Arum 4 4 4 4 4 3 23 

26 Waode Aulia Rahma 4 4 4 4 4 4 24 

Jumlah 103 92 87 73 57 48 460 
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2. Data Hasil Posttes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas Kontrol 

 

NO Inisial 
SOAL 

 Skor 
1 2 4 6 7 8 

1 Ardiyanto 3 4 3 1 1 0 12 

2 Indah Suciyati 3 4 4 3 3 4 21 

3 Agisha Ninda Aulia 3 4 4 4 3 4 22 

4 Umi Nur Solehah 3 4 3 4 3 4 21 

5 Alzena Anggi 4 3 4 4 3 3 21 

6 Andi Rahmat Sugarda 3 4 4 0 1 0 12 

7 Revalina Ramadani Kusuma 4 4 3 4 3 4 22 

8 Siti Nur Zianah 4 4 4 3 3 1 19 

9 Irma Ameliah 4 3 4 3 0 1 15 

10 Ayu Naila Sari 4 4 4 3 3 1 19 

11 Raden Fian Wicaksono 4 4 1 1 1 1 12 

12 Serly Amaliah 4 3 1 3 3 0 14 

13 Abu Syaibah 4 4 3 3 1 1 16 

14 M. Abdul Aziz 4 3 4 1 0 1 13 

15 Sopian Nur 4 3 4 3 1 1 16 

16 Fathir Leginar 4 4 2 1 1 3 15 

17 Indah Ariyanti 4 3 1 3 1 0 12 

18 M. Saiful Hidayat 3 4 4 0 0 1 12 

19 Intan Husni Aprianti 4 4 4 4 3 4 23 

20 Gita Marzan Cahyani 4 3 4 1 3 0 15 

21 Aisyah Lestari 4 3 1 1 3 0 12 

22 Vini Alfiah Ramadani Dauta 4 3 1 1 1 0 10 

23 Adam Teguh Pramana 4 1 1 3 1 0 10 

24 Adi Saputra 3 1 1 0 0 0 5 

25 Muhammad Nasirul Huda 4 3 1 1 0 0 9 

26 Panji Nurhadi 3 4 1 1 1 1 11 

Jumlah 96 88 71 56 43 35 389 
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Lampiran 12 

 

Perhitungan Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol dengan SPSS 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

eksperimen Mean 17.69 .939 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 15.76  

Upper Bound 19.63  

5% Trimmed Mean 17.87  

Median 17.50  

Variance 22.942  

Std. Deviation 4.790  

Minimum 8  

Maximum 24  

Range 16  

Interquartile Range 8  

Skewness -.591- .456 

Kurtosis -.854- .887 

 
Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Kontrol Mean 14.96 .932 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 13.04  

Upper Bound 16.88  

5% Trimmed Mean 15.03  

Median 14.50  

Variance 22.598  

Std. Deviation 4.754  

Minimum 5  

Maximum 23  

Range 18  

Interquartile Range 8  

Skewness .137 .456 

Kurtosis -.742- .887 
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Lampiran 13 

 

Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol dengan Menggunakan SPSS 

  

1. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Kelas Eksperimen 
  

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 

Case Processing Summary 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .217 26 .003 .902 26 .017 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

   

 

2. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Kelas Kontrol 

 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kontrol 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kontrol .156 26 .101 .941 26 .144 

a. Lilliefors Significance Correction    
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Lampiran 14 

 

Hasil Uji Homogenitas Levene Dengan Menggunakan SPSS 

 

Oneway 
 

[DataSet0]  

Test of Homogeneity of Variances 

Koneksi    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.026 1 50 .872 
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Lampiran 15 

Hasil Uji Hipotesis Statistik dengan Menggunakan SPSS 

 

Mann-Whitney Test 
  

Ranks 

 Kelas N Mean Rank Sum of Ranks 

Koneksi kelas A 26 30.85 802.00 

Kelas C 26 22.15 576.00 

Total 52   

 

Test Statisticsa 

 Koneksi 

Mann-Whitney U 225.000 

Wilcoxon W 576.000 

Z -2.078- 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.038 

a. Grouping Variable: Kelas 

 

Tabel di atas menunjukan nilai U sebesar 225 dan W sebesar 576. Apabila dikonversikan ke 

nilai Z maka besarnya -2,078. Nilai sig atau P Value sebesar 0,038 < 0,05. Apabila nilai 

signifikansi < batas kritis 0,05 maka terdapat perbedaan bermakna antara dua kelompok atau 

yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. 
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS VIII. A (EKSPERIMEN) 

MTsN 1 KONAWE SELATAN 

 

No NAMA MURID 
Jenis 

Kelamin 

Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Abdul Muing L         

2 Amelia Agustin Nur, F P         

3 Anang Shaifullah L         

4 Andika Ramadan L         

5 Ardianal L         

6 Deswita Salim P         

7 Cahyaning Arti P         

8 Eko Kurniawan L         

9 Elisa Putri P         

10 Ikra Ramadan L         

11 Ilmaya Dwi z P         

12 Indah Dwi P P         

13 Joko Kardianto L         

14 M. Aditya Bakti P L         

15 M. Firmansyah L         

16 M. Lilian L         

17 M. Rifki L         

18 Novi Selmie P         

19 Nur syabbani A P         

20 Nurul Fikrianti P         

21 Rahmat Arifka L         

22 Reno Riski S. L         

23 Riski Alfianto H L         

24 Riyanti P         

25 Sintia Rahmayanti P         

26 Karmila Rahmadani P         

27 Windu Tirta Arum P         

28 Waode Aulia Rahma P         
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS VIII.C (KONTROL) 

 

No NAMA MURID 
Jenis 

Kelamin 

Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ardiyanto L         

2 Indah Suciyati P         

3 Agisha Ninda Aulia P         

4 Umi Nur Solehah P         

5 Alzena Anggi P         

6 Andi Rahmat Sugarda L         

7 Revalina Ramadani Kusuma P         

8 Siti Nur Zianah P         

9 Irma Ameliah P         

10 Bayu Mappa Solo L         

11 Ayu Naila Sari P         

12 Raden Fian Wicaksono L         

13 Serly Amaliah P         

14 Abu Syaibah L         

15 M. Abdul Aziz L         

16 Sopian Nur L         

17 Fathir Leginar L         

18 Indah Ariyanti P         

19 M. Saiful Hidayat L         

20 Intan Husni Aprianti P         

21 Gita Marzan Cahyani P         

22 Aisyah Lestari P         

23 Vini Alfiah Ramadani Dauta P         

24 Adam Teguh Pramana L         

25 Adi Saputra L         

26 Muhammad Nasirul Huda L         

27 Panji Nurhadi L         
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DOKUMENTASI FOTO PADA KELAS EKSPERIMEN 
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DOKUMENTASI FOTO PADA KELAS KONTROL 
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 RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas diri 

Nama lengkap  : Nurmajidah 

Tempat & tanggal lahir : Morikana, 05 Oktober 1997 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Status   : Pelajar 

Alamat  :  

 

No HP    : 081253594162 

Email   : nurmajidahmtk66@gmail.com 

Hoby   : Membaca dan Menulis 

 

B. Riwayat Pendidikan 

SD    : SD Negeri 1 Morikana 

SMP/MTS   : SMP Negeri 4 Mawasangka 

SMA   : SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah 

Perguruan Tinggi  : IAIN Kendari 

 

C. Data Orang Tua 

Nama Ayah   : Kaimudin  

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Agama   : Islam 

Nama Ibu   : Masni 

Pekerjaan   : IRT 

 

            

         Kendari, 12  Juli 2019 

 

            

         Nurmajidah 

         NIM. 15010110009 
 

Desa Morikana, Kec. Mawasangka Tengah,  

Kab. Buton  Tengah 
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