
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SMA IT Izzuddin
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Ganjil

Standar Kompetensi : 2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat serta
pertidaksamaan kuadrat.

Kompetensi Dasar : 2.1. Memahami konsep fungsi.

Indikator : 1. Membedakan relasi yang merupakan fungsi dan yang
bukan fungsi.

2. Mengidentifikasi fungsi aljabar sederhana dan fungsi
kuadrat.

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (1 pertemuan).

A. Tujuan Pembelajaran
a. Siswa dapat membedakan relasi yang merupakan fungsi dan yang bukan

fungsi.
b. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat.

B. Materi Ajar
Relasi dan Fungsi

C. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab.

D. Langkah-langkah Kegiatan

Pendahuluan
Apersepsi :
Motivasi : Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik akan

dapat mengidentifikasi fungsi aljabar sederhana dan fungsi
kuadrat.

Kegiatan Inti
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain

itu misalkan dalam bentuk lembar kerja, tugas mencari materi dari buku
paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi untuk dapat
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb) mengenai
pengertian relasi dan fungsi serta jenis-jenis fungsi, kemudian antara peserta
didik dan guru mendiskusikan materi tersebut.

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan cara
membedakan relasi yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi, serta
cara mengidentifikasi fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat.



c. Peserta didik mengerjakan soal mengenai pemberian contoh pengertian
relasi dan fungsi serta jenis-jenis fungsi dalam buku paket sebagai tugas
individu.

d. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal
pengertian relasi dan fungsi serta jenis-jenis fungsi dalam buku paket
sebagai tugas individu.

e. Siswa mencari informasi karakteristik fungsi berdasarkan jenisnya, yaitu
karakteristik dari beberapa fungsi aljabar sederhana (fungsi konstan, fungsi
identitas, fungsi modulus (nilai mutlak), fungsi linear) dan fungsi kuadrat
dari berbagai sumber.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari pengertian relasi dan fungsi serta

jenis-jenis fungsi.
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

E. Alat dan Sumber Belajar

Sumber :
- Buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X SMA Erlangga
- Buku referensi lain.

F. Penilaian

Teknik : tugas individu
Bentuk Instrumen : uraian singkat
Contoh Instrumen :
Gambarlah diagram panah dari relasi-relasi himpunan A={ a,b,c,d} ke
himpunan B = {1,2,3,4} berikut. Manakah yang merupakan fungsi atau
pemetaan?
a. = {( , 1), ( , 2), ( , 3), ( , 4)}
b. = {( , 1), ( , 1), ( , 1), ( , 1)}
c. = {( , 4), ( , 1), ( , 2), ( , 3)}
d. G={(a,4),(b,4),(c,4),(d,4)}

Kompetensi Dasar : 2.2. Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi
kuadrat.

Indikator :
 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana (fungsi konstan, fungsi identitas,

fungsi modulus, fungsi linear), dan fungsi kuadrat.
 Membentuk fungsi kuadrat berdasarkan karakteristik yang diketahui

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (1 pertemuan).

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menggambar grafik fungsi aljabar sederhana (fungsi
konstan, fungsi identitas, fungsi modulus, fungsi linear) dan fungsi kuadrat.



B. Materi Ajar
Grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat.

C. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab.

D. Langkah-langkah Kegiatan
Pendahuluan
Apersepsi : Mengingat kembali fungsi aljabar sederhana (fungsi konstan,

fungsi identitas, fungsi modulus, fungsi linear) dan fungsi kuadrat.
Motivasi : Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik

diharapkan dapat menggambar grafik fungsi aljabar sederhana
(fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi modulus, fungsi linear)
dan fungsi kuadrat.

Kegiatan Inti
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain

itu misalkan dalam bentuk lembar kerja, tugas mencari materi dari buku
paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh materi untuk dapat
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb) mengenai cara
menggambar grafik fungsi aljabar sederhana (fungsi konstan, fungsi
identitas, fungsi modulus, fungsi linear) dan fungsi kuadrat., kemudian
antara peserta didik dan guru mendiskusikan materi tersebut.

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan cara
menggambar grafik fungsi aljabar sederhana (fungsi konstan, fungsi
identitas, fungsi modulus, fungsi linear) dan fungsi kuadrat.

c. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku
paket mengenai penggambaran grafik fungsi kuadrat.

d. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai penggambaran grafik
fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat dalam buku paket sebagai tugas
individu.

e. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal
dalam buku paket.

f. Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan grafik fungsi kuadrat
menggunakan hubungan antara nilai variabel dan nilai fungsi pada fungsi
aljabar sederhana dan fungsi kuadrat yang bersesuaian.

g. Menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan hasil analisis rumus
fungsinya.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai penggambaran

grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

E. Alat dan Sumber Belajar

Sumber :
- Buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X Erlangga
- Buku referensi lain.



Alat :
- Laptop
- LCD
- OHP

F. Penilaian

Teknik : tugas individu
Bentuk Instrumen : uraian singkat
Contoh Instrumen :
 Gambarkan grafik fungsi kuadrat dengan persamaan sebagai berikut.

a. = ( + 4)
b. = − − 6 − 9

 Diketahui rumus fungsi kuadrat ( ) = + (2 − ) + 5 − 2 , untuk
sembarang nilai ∈ .
a. Untuk = −1 tentukan titik puncak grafik fungsi = ( ).
b. Buat sketsa grafik fungsi tersebut.

Kompetensi Dasar : 2.3.Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan
pertidaksamaan kuadrat.

Indikator :
Pertemuan I
Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, meleng-kapkan
bentuk kuadrat sempurna, dan rumus abc.
Pertemuan II
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat
dan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat
Pertemuan III
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat

Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (3 pertemuan).

A. Tujuan Pembelajaran
a. Peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan

pemfaktoran, meleng-kapkan bentuk kuadrat sempurna, dan rumus abc.
b. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jenis-jenis

akar persamaan kuadrat dan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan
kuadrat

c. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
pertidaksamaan kuadrat. .

B. Materi Ajar
a. Persamaan kuadrat
b. Jenis-jenis persamaan kuadrat
c. Rumus jumlah dan hasil akar persamaan kuadrat
d. Pertidaksamaan kuadrat



C. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok.

D. Langkah-langkah Kegiatan

Pertemuan Pertama
Pendahuluan
Apersepsi : -
Motivasi : Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik dapat

menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran,
melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan rumus abc.

Kegiatan Inti
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi secara garis besar

oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk lembar kerja, tugas mencari
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi
yang berhubungan dengan lingkungan, atau pemberian contoh-contoh
materi untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media inte-raktif, dsb)
mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan
pemfaktoran, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan rumus abc.

b. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku
paket mengenai pencarian penyelesaian persamaan kuadrat.

c. Setiap siswa mengerjakan soal-soal mengenai penentuan akar-akar
persamaan kuadrat dengan faktorisasi (pemfaktoran), penentuan akar-akar
persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan
penentuan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus abc
dalam buku paket pada sebagai tugas kelompok berupa uraian singkat, dan
kemudian membahas jawaban soal-soal tersebut dengan guru.

d. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal
dalam buku paket.

e. Setiap kelompok mengerjakan beberapa soal latihan dalam buku paket
sebagai tugas individu.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi persamaan kuadrat dan

penyelesaiannya.
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kedua
Pendahuluan
Apersepsi :
Motivasi : Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik

diharapkan dapat
menentukan penyelesaian yang berkaitan dengan jenis-jenis akar
dan rumus jumlah persamaan kuadrat.

Kegiatan Inti
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain

itu misalkan dalam bentuk lembar kerja, tugas mencari materi dari buku
paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan lingkungan, atau pemberian contoh- contoh materi untuk dapat



dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb) mengenai jenis-jenis
akar dan rumus jumlah persamaan kuadrat.

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan
tentang jenis-jenis akar dan rumus jumlah persamaan kuadrat.

c. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku
paket.

d. Peserta didik mengerjakan soal mengenai pemberian contoh jenis-jenis akar
dan rumus jumlah persamaan kuadrat dalam buku paket sebagai tugas
individu.

e. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal
dalam buku paket.

f. Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan dalam buku paket sebagai
tugas individu.

g. Peserta didik memberikan uraian obyektif seputar materi jenis-jenis akar
dan rumus jumlah persamaan kuadrat

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi pertidaksamaan kuadrat dan

penyelesaiannya.
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketiga
Pendahuluan
Apersepsi : Mengingat kembali mengenai persamaan kuadrat dan

penyelesaiannya.
Motivasi : Agar peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan

dengan materi mengenai pertidaksamaan kuadrat dan
penyelesaiannya.

Kegiatan Inti
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru (selain

itu misalkan dalam bentuk lembar kerja, tugas mencari materi dari buku
paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan lingkungan, atau pemberian contoh- contoh materi untuk dapat
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb) mengenai
pertidaksamaan kuadrat.

b. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku
paket.

c. Peserta didik mengerjakan soal mengenai pertidaksamaan kuadrat dalam
buku paket sebagai tugas individu.

d. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal
dalam buku paket.

e. Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan dalam buku paket sebagai
tugas individu.

f. Peserta didik memberikan uraian obyektif seputar materi pertidaksamaan
kuadrat.

Penutup
Peserta didik diingatkan untuk mempelajari materi berikutnya



E. Alat dan Sumber Belajar
Sumber :
- Buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X Erlangga Jilid 1
- Buku referensi lain.

Alat :
- Laptop
- LCD
- OHP

F. Penilaian
Teknik : tugas kelompok, kuis, ulangan harian, tugas individu.
Bentuk Instrumen : uraian singkat, uraian obyektif, pilihan ganda.
Contoh Instrumen :
1. Dengan cara memfaktorkan, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut

ini!− 16 = 0
2. Dengan cara melengkapkan kuadrat, tentukan penyelesaian dari persamaan

berikut ini!2 + − 1 = 0
3. Tentukan nilai agar persamaan − 4 + 2 = 0 mempunyai akar-

akar sebagai berikut.
a. Real beda
b. Real sama
c. Tidak real

4. Jika dan adalah akar-akar persamaan kuadrat + 2 − 5 = 0,
tentukan nilai dari: +

Kompetensi Dasar : 2.4. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan
yang berkaitan dengan persamaan dan
pertidaksamaan kuadrat.

Indikator : Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui
serta menentukan penyelesaian persamaan yang dapat
dibawa ke bentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat.

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (1 kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui
serta menentukan penyelesaian persamaan yang dapat dibawa ke bentuk
persamaan atau pertidaksamaan kuadrat.

B. Materi Ajar

a. Penyusunan persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui.
b. Penyusunan persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan

dengan akar persamaan kuadrat lain.



C. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok.

D. Langkah-langkah Kegiatan
Pertemuan Pertama
Pendahuluan
Apersepsi : - Mengingat kembali mengenai persamaan dan

pertidaksamaan kuadrat.
- Membahas PR.

Motivasi : Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik dapat
menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui serta
menentukan penyelesaian persamaan yang dapat dibawa ke bentuk
persamaan atau pertidaksamaan kuadrat.

Kegiatan Inti
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi secara garis besar

oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk lembar kerja, tugas mencari
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi
yang berhubungan dengan penyusunan persamaan kuadrat yang akar-
akarnya diketahui serta penentuan penyelesaian persamaan yang dapat
dibawa ke bentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat.

b. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku
paket mengenai penyusunan persamaan kuadrat.

c. Setiap kelompok mengerjakan soal-soal mengenai penyusunan persamaan
kuadrat dengan perkalian faktor, penyusunan persamaan kuadrat dengan
rumus jumlah dan hasil kali akar- akarnya, dan penyusunan persamaan
kuadrat jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar
persamaan kuadrat lainnya dalam buku paket sebagai tugas kelompok
berupa uraian obyektif, dan kemudian membahas jawaban soal-soal tersebut
dengan guru.

d. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal - soal
dalam buku paket.

e. Setiap pesrta didik  mengerjakan beberapa soal latihan dalam buku paket
sebagai tugas individu.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai penyusunan

persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui dan  penyelesaian
persamaan lain yang berkaitan dengan persamaan kuadrat.

b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

E. Alat dan Sumber Belajar

Sumber :
- Buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X Erlangga Jilid 1
- Buku referensi lain.

Alat :
- Laptop
- LCD



- OHP

F. Penilaian

Teknik : tugas kelompok, ulangan harian.
Bentuk Instrumen : uraian singkat, uraian obyektif, pilihan ganda.
Contoh Instrumen :
1. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya dan -
2. Diketahui dan adalah akar-akar persamaan kuadrat + 2 − 2 = 0.

Tentukan persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah

Kompetensi Dasar : 2.5. Merancang model matematika dari masalah yang
berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat.

2.6. Menyelesaikan model matematika dari masalah yang
berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat
dan penafsirannya.

Indikator : Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan persamaan
dan fungsi kuadrat, menentukan besaran masalah tersebut
sebagai variabel, membuat model matematikanya,
menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan hasil
penyelesaian masalah tersebut.

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (1 pertemuan).

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan persamaan
dan fungsi kuadrat, menentukan besaran masalah tersebut sebagai variabel,
membuat model matematikanya, menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan
hasil penyelesaian masalah tersebut.

B. Materi Ajar
a. Penggunaan persamaan dan fungsi kuadrat dalam penyelesaian masalah.
b. Penentuan persamaan kurva dari sebuah fungsi kuadrat dengan ciri-ciri

tertentu.

C. Metode Pembelajaran

Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok.

D. Langkah - langkah Kegiatan

Pertemuan Pertama

Pendahuluan
Apersepsi : - Mengingat kembali mengenai persamaan dan fungsi kuadrat.



Motivasi : Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik dapat
mengidentifi-kasi masalah yang berkaitan dengan persamaan dan
fungsi kuadrat, menentukan besaran masalah tersebut sebagai
variabel, membuat model matematikanya, menyelesaikan
modelnya, dan menafsirkan hasil penyelesaian masalah tersebut.

Kegiatan Inti
Kegiatan Tatap Muka
a. Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi secara garis besar

oleh guru (selain itu misalkan dalam bentuk lembar kerja, tugas mencari
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi
yang berhubungan dengan pengidentifikasian masalah yang berkaitan
dengan persamaan dan fungsi kuadrat, penentuan besaran masalah tersebut
sebagai variabel, pembuatan model matematikanya, penyelesaian modelnya,
dan penafsiran hasil penyelesaian masalah tersebut.

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan cara
mengiden-tifikasi masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi
kuadrat, menentukan besaran masalah tersebut sebagai variabel, membuat
model matematikanya, menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan hasil
penyelesaian masalah tersebut.

c. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku
paket mengenai pengidentifikasian masalah yang berkaitan dengan
persamaan dan fungsi kuadrat, penentuan besaran masalah tersebut sebagai
variabel, pembuatan model matemati-kanya, penyelesaian modelnya, dan
penafsiran hasil penyelesaian masalah tersebut.

d. Setiap kelompok mengerjakan beberapa soal latihan dalam buku paket
sebagai tugas kelompok.

e. Peserta didik diingatkan untuk mempelajari kembali mengenai penentuan
persamaan kurva dari sebuah fungsi kuadrat dengan ciri-ciri tertentu dan
penggunaan persamaan dan fungsi kuadrat dalam penyelesaian masalah
yang berkaitan dengan persamaan kuadrat untuk menghadapi ulangan harian
pada pertemuan berikutnya.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai pengidentifikasian

masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, penentuan
besaran masalah tersebut sebagai variabel, pembuatan model
matematikanya, penyelesaian modelnya, dan penafsiran hasil penyelesaian
masalah tersebut.

b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

E. Alat dan Sumber Belajar

Sumber :
- Buku paket, yaitu buku Matematika SMA Kelas X Erlangga Jilid 1
- Buku referensi lain.

Alat :
- Laptop
- LCD
- OHP



F. Penilaian

Teknik : tugas kelompok, ulangan harian.
Bentuk Instrumen : uraian singkat, uraian obyektif, pilihan ganda.
Contoh Instrumen :

Dari sehelai karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas bujur
sangkar. Jika jumlah luas bidang alas dan semua bidang sisi kotak ditentukan
sebesar 432 , tentukan volume maksimum kotak!
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