
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
 

 

Satuan Pendidikan : SMP IT Putri Al Hanif 

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Lingkaran 

Pembelajaran Ke : 1 

Alokasi Waktu  : 2 JP (2 x 40 menit) 
 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

Kompetensi Pengetahuan 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, 

panjang busur, dan luas juring lingkaran, 
serta hubungannya. 

 

3.7.1 Memahami pengertian lingkaran  

3.7.2 Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran yang berupa garis 
dan ciri -cirinya. 

3.7.3 Memahami hubungan antar unsur pada lingkaran. 

3.7.4 Mengidentifikasi luas juring dan panjang busur lingkaran. 

3.7.5 Menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur. 

3.7.6 Menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring. 

3.7.7 Menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. 

Kompetensi Keterampilan 

4.7  Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan sudut pusat, sudut keliling, 

panjang busur, dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

 

4.7.1 Menyajikan hasil pembelajaran tentang lingkaran . 

4.7.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. 

Penguatan Pendidikan Karakter : Religius, kerjasama, dan keaktifan peserta didik 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui model pembelajaran Discovery Learning peserta didik dapat memahami pengertian lingkaran dengan benar. 

2. Melalui kegiatan telaah video, peserta didik dapat memahami unsur-unsur lingkaran dan ciri-cirinya dengan tepat. 

3. Melalui LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dengan teliti. 

 

C. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 

Pendahuluan (15 menit) 

1. Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan berdoa untuk memulai pembelajaran, serta 
memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 

2. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik dengan mengajukan 

pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan materi terkait lingkaran. (Apersepsi) 

3. Memberikan gambaran tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari materi : 

Lingkaran dan Unsur-Unsur Lingkaran. (Motivasi) 

4. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan 

ditempuh. 
 

Kegiatan 

Inti 

(50 Menit) 

KEGIATAN LITERASI 

 Peserta didik diberi ilustrasi/gambaran terkait materi Lingkaran. Sehingga peserta didik dapat 

melihat, mengamati, menyebutkan, dan menuliskan contoh-contoh benda berbentuk Lingkaran. 

SINTAK 

Ayo Berdiskusi 

 Peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 5-6 orang per kelompok. 

 Peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD terkait pengertian lingkaran. 

 Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 

dipahami. Pertanyaan ini berkaitan dengan materi Lingkaran. 

Ayo Mengamati 

 Peserta didik secara berdiskusi mendata benda-benda yang termasuk ke dalam contoh 

lingkaran/bukan. (Collaborative) 

 Peserta didik secara kritis dapat menyimpulkan pengertian/definisi lingkaran. (Critical Thinking) 

 Peserta didik mengamati video tentang unsur-unsur lingkaran. 

Ayo Berdiskusi 

 Peserta didik menyebutkan unsur-unsur lingkaran berdasarkan hasil telaah dalam video dan 

menuliskannya dalam LKPD. 

 Peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran sesuai dengan nama dan definisinya. 

Ayo Komunikasikan 

 Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, mengemukakan pendapat atas presentasi yang 

dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. 

(Communication) 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html


Pertemuan Ke-1 

Pendahuluan (15 menit) 

Ayo Menulis 

 Peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Pengertian 

Lingkaran dan identifikasi Unsur-Unsur Lingkaran dengan bimbingan guru. Peserta didik 

kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami.  

(Creativity) 

Ayo Analisa  

 Sebagai penguatan, Peserta didik menyelesaikan latihan soal individu yang ebrbentuk TTS dan Soal 

Menjodohkan terkait Unsur-Unsur Lingkaran. (Critical Thinking) 

Penutup (15 menit) 

1. Di akhir pembelajaran, peserta didik diberikan kuis tanya jawab untuk mereview materi yang telah dipelajari hari 

ini. 

2. Refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

3. Peserta didik diberikan tugas “membuat lingkaran beserta unsur-unsurnya”di kertas HVS. (Creativity) 

 Peserta didik menyimak rencana tindak lanjut pembelajaran yang akan disajikan pada pertemuan berikutnya. 

4. Peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis dan menjawab salam. 

 

D. Sumber Belajar 

Media Pembelajaran & Sumber Belajar 

  Media : Salindia (power point), tayangan video pembelajaran “Unsur-unsur Lingkaran”, dan 

LKPD. 

  Alat  : Gadget (Laptop dan gawai) 

  Sumber Belajar :  Buku “Berlogika dengan Matematika” untuk Kelas VIII SMP dan MTs, Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri. 

 Buku Matematika Kelas VIII Semester 2, Balitbang Kemendikbud. 

 Video pembelajaran Unsur-unsur Lingkaran (Mudah dipahami, dengan penjelasan 

detil) - YouTube 

 

E. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

 Penilaian Pengetahuan  : Tertulis dalam bentuk TTS (Teka-Teki Silang) dan soal menjodohkan, serta 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaipenugasan individu. 

 Penilaian Keterampilan  :  Penilaian Unjuk Kerja/Penilaian Portofolio. 

 

 
 

Cilegon, 11 Juli 2022 

Mengetahui, 

Kepala SMP IT Putri Al Hanif     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

Heny Arifah, S.Si      Hasanah Sulistiyah Ningsih, S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s


LKPD LINGKARAN 

 

Kompetensi Dasar : 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Melalui telaah video, peserta didik dapat memahami unsur-unsur lingkaran dan ciri -cirinya. 

2. Melalui LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. 
 

-a(( Y u k   A m a t i  ))   - 

Amatilah gambar berikut ini. Kemudian, tentukan gambar manakah yang merupakan benda yang berbentuk 

lingkaran. 

 

No. Nama benda 
Lingkaran 

Alasan 
Ya Tidak 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

-a(( Y u k   S i m p u l k a n  ))   - 

 

 

 

 

 

Ayo, 

Berpikir kritis 
Sebutkan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran! 

……………………………………………………………………………………………..……. 

 

Berdasarkan hasil pengamatanmu, maka dapat disimpulkan bahwa LINGKARAN adalah 

……………………………………………………………………………………………..…………. 

 



-a(( Y u k   T e l a a h  ))   - 

Cermati video pembelajaran unsur-unsur lingkaran berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

-a(( Y u k   E k s p l o r a s i  ))   - 

Pasangkan unsur-unsur yang berwarna merah sesuai dengan nama bagian-bagian lingkaran 

ke dalam tabel di bawah ini. 

 

No. Bagian-bagian 

lingkaran 
Definisi Gambar  

1. Titik pusat   

2. Juring    

3. Tembereng    

4. Busur    

5. Jari-jari    

6. Diameter    

7. Tali busur    

8. Apotema    

Ayo, 

Identifikasi 

Setelah menyaksikan video tersebut, coba tuliskan unsur-unsur lingkaran! 

1.       5.  

2.       6.  

3.       7. 

4.       8. 

 

 

 



TUGAS INDIVIDU 

BAGIAN-BAGIAN LINGKARAN 

 

NAMA :  ………………… KELAS : …………………… TANGGAL: …………… NILAI : ………….. 

 

 

MENURUN : 

1. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. 

2. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. 

3. Garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik 

sembarang di lengkungan. 

MENDATAR 

4. Sudut yang terbentuk akibat adanya perpotongan dua jari-jari lingkaran di titik pusat. 

5. Luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari 

lingkaran. 

 

 

 

Pasangkan unsur-unsur lingkaran berikut dengan cara memindahkan kata dalam kotak ke setiap bagian 

yang kosong, sehingga menjadi jawaban yang benar. 

 

 

Teka-Teki 

Silang 

MENJODOHKAN 



LINGKARAN
KELAS 8

SMPIT PUTRI AL HANIF



KOMPETENSI DASAR

2

Melalui model pembelajaran Discovery 

Learning, peserta didik dapat memahami

pengertian lingkaran.

Melalui telaah video, peserta didik dapat

memahami unsur-unsur lingkaran dan ciri -

cirinya.

Melalui LKPD dan diskusi kelompok, 

peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-

unsur lingkaran.

3.7

Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling,

panjang busur, dan luas juring lingkaran,

serta hubungannya.

TUJUAN
PEMBELAJARAN



KENAPA YA?

• MENGAPA BAN/RODA BERBENTUK LINGKARAN? - QUORA

3

https://id.quora.com/Mengapa-ban-roda-berbentuk-lingkaran
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PEMBELAJARAN HARI INI

• Secara berkelompok peserta didik menyelesaikan LKPD.

Aspek penilaian : Kerjasama dan keaktifan

• Secara individu peserta didik menyelesaikan tugas individu

sebagai penguatan pemahaman materi

Bentuk Tes : Tertulis (Mengisi TTS dan Soal Menjodohkan)

5



LINGKARAN 

Sebuah bangun datar dua dimensi. 

Lingkaran merupakan sekumpulan titik – titik yang 
membentuk suatu lengkungan, yang memiliki
panjang yang sama pada titik pusat lingkaran.

6



CHECK THIS OUT

Unsur-unsur Lingkaran (Mudah dipahami, dengan

penjelasan detil) - YouTube

7

https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=F8UChyucltM&t=169s


BAGIAN-BAGIAN LINGKARAN 

Presentation title 8
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REFLEKSI
LINGKARAN

”
“



SIAPAKAH AKU???
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TALI BUSUR

JURING

DIAMETER

TITIK PUSAT

APOTEMA

TEMBERENG

BUSUR

JARI-JARI



SIAPAKAH AKU???
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TALI BUSUR

JURING

DIAMETER

TITIK PUSAT

APOTEMA

TEMBERENG

BUSUR

JARI-JARI



SIAPAKAH AKU???

13

TALI BUSUR

JURING

DIAMETER

TITIK PUSAT

APOTEMA

TEMBERENG

BUSUR

JARI-JARI



JAZAKUNNALLAHU KHOIRON 
SHOLIHAAT

TERUS SEMANGAT BELAJAR MENJADI PRIBADI YANG BERILMU DAN BERAKHLAK MULIA”
“


