
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Oleh : Desi Virgonita, S,Pd 

 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Cikedung 

Kelas / Semester : X / Sepuluh 

Materi : Persaamaan dan Pertidaksamaan 

Sub Materi : Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

Pembelajaran ke : 1 / Satu 

Alokasi waktu : 90 Menit 

 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran Sistem 

Pertidaksamaan Linear Dua Variabel ini diharapkan siswa mampu bekerja sama dalam 

kelompok, berfikir kritis, dan toleran terhadap pendapat teman yang lain serta dapat 

menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan PERSIAPAN 

- Peserta didik (ketua kelas) memimpin do’a sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai. 

- Peserta didik diperiksa kehadirannya dan diminta 

untuk fokus pada kegiatan pembelajaran  

- Guru memberikan apersepsi yaitu dengan menggali 

pengetahuan siswa tentang pertidaksamaan, 

misalnya:  

Apa yang kalian ketahui tentang Sistem 

Pertidaksamaan Linear Dua Variabel?  

- Guru memaparkan topik pembahasan dan 

menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

 

15 menit 

Inti - Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

- Siswa diarahkan untuk mencari sumber materi baik 

dari buku paket yang telah disediakan atau dari 

internet. 
- Guru memberikan LKPD materi Sistem Pertidaksamaan 

Linear Dua Variabel 

- Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan 

yang lain menanggapi jawabannya.  
 

60 menit 

Penutup - Siswa diminta menyimpulkan tentang strategi    

menyelesaikan soal cerita SPtLDV. 

- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan  memberikan 

pesan untuk tetap belajar. 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Teknik Penilaian: pengamatan, tes tertulis 

2. Prosedur Penilaian: 

 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Sikap 
 

a. Terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

b. Bekerjasama dalam kegiatan 

kelompok. 

c. Toleran terhadap proses 

pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif. 

Pengamatan Selama pembelajaran 

dan saat diskusi 

2. Pengetahuan 
 

1. Dapat menentukan variabel dari 

permasalahan yang diberikan. 

2. Dapat merumuskan model 

matematika dari permasalahan 

yang diberikan. 

3. Dapat menyelesaikan SPtLDV 

yang telah dirumuskan. 

4. Dapat menyimpulkan dari 

penyelesaian SPtLDV untuk 

menjawab permasalahan yang 

di hadapi. 

 

Pengamatan dan tes 

 

Penyelesaian tugas 

individu dan kelompok 

3. Keterampilan 
 

a. Terampil menerapkan 

konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang 

relevan yang berkaitan dengan 

SPtLDV. 

 

Pengamatan 

 

Penyelesaian tugas  

.(baik individu maupun 

kelompok) 

 

A. Instrumen Penilaian Hasil belajar Tes 

tertulis 

Tes tertulis 

1. Pada toko “ AGUNG “ Ida membeli 3 buku dan 2 pulpen dengan harga Rp 9.000,- 

sedangkan Hasan membeli 1 buku dan 3 pulpen dengan harga Rp 6.500,-. Jika Amir 

hanya membeli 7 buku saja, berapa yang harus dia bayarkan ? 

Buatlah kalimat matematika dari permasalahan tersebut dan sebutkan koefisien, 

konstanta dan variabel dari kalimat matematika tersebut. 

 

 



Kunci Jawaban : 

 

No Uraian jawaban Skor 

1. Misal : 

harga sebuah buku adalah : x rupiah, dan 

harga sebuah pulpen adalah : y rupiah 

Ida membeli 3 buku dan 2 pulpen dengan harga Rp 9.000  

 

 

 

1 

 Model matematikanya : 3x + 2y = 9000 …. 1) 

Hasan membeli 1 buku dan 3 pulpen dengan harga Rp 6.500 
Model matematikanya : x + 3y = 6500 …… 2) 

Dari kedua persamaan diatas anak dapat menyelesaikannya 

dengan berbagai cara, antara lain : 

Eliminasi : 

3x + 2y = 9000 

x + 3y = 6500 

persamaan 2) dikalikan 3, sehngga diperoleh 

3x + 2y = 9000 

3x + 9y = 19500 

  - 

Substitusi, Campuran Eliminasi dan Substitusi dan grafik 

 
 

Harga 1 buku Rp 2.000,- harga 1 pulpen Rp 1.500,- 

Maka harga 7 buku adalah Rp 14.000,- 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

3 

  Total Skor 10  

Catatan: 
Untuk Penskoran bersifat holistik dan komprehensif, tidak saja memberi skor untuk jawaban akhir, 

tetapi juga proses pemecahan yang terutama meliputi pemahaman, komunikasi matematis (ketepatan 

penggunaan simbol dan istilah), penalaran (logis), serta ketepatan strategi memecahkan masalah. 

 

Cikedung, 09 Januari 2023 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMKN 1 Cikedung     Guru Mata Pelajaran 
 

 

 

 

 

Hj. Ai Wiwin Wilaningsih, S.Pd.,M.Pd   Desi Virgonita, S.Pd 
 

NIP: 19790218200801 2 003   NIP: - 

 

 



LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang 

relevan yang berkaitan dengan bentuk akar. 

1. Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan bentuk akar 

2. Terampil jika menunjukkan sudah ada usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan nilai fungsi di berbagai kuadran tetapi 

belum tepat. 

3. Sangat terampill, jika menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan bentuk akar. 

Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
 

 

 
No 

 

 
Nama Siswa 

Keterampilan 

Menerapkan konsep/prinsip 
dan strategi pemecahan 

masalah 

KT T ST 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Keterangan: 

KT : Kurang terampil 

T : Terampil 

ST : Sangat terampil 

 

 

 
Cikedung, 09 Januari 2023 

Guru Mapel Matematika, 

 

 

 
Desi Virgonita, S.Pd 



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 
1. Tentukan penyelesaian dari 

sistem pertidaksamaan : 5x + 

7y = 17.000 

8x + 3y = 19.000 

 

 
2. Pada suatu percobaan menimbang dua buah kotak dan satu botol 

diperoleh massa 750 gr,    sedangkan pada saat menimbang sebuah 

kotak dan dua buah botol diperoleh massa 600 gr.     Berapakah massa 

sebuah kotak dan sebuah botol ? 

 
 


	A. TUJUAN PEMBELAJARAN
	C. PENILAIAN PEMBELAJARAN
	A. Instrumen Penilaian Hasil belajar Tes tertulis
	Hj. Ai Wiwin Wilaningsih, S.Pd.,M.Pd   Desi Virgonita, S.Pd
	LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN
	Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan bentuk akar.
	Desi Virgonita, S.Pd

