
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

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

Standar Kompetensi : 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang
melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi
tiga

Kompetensi Dasar : 6.1. Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam
ruang dimensi tiga

Indikator :
Pertemuan I
1. Menentukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang.
2. Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang.

Pertemuan II
1. Menentukan bagian-bagian dalam menggambar bangu  ruang
2. Menggambar bangun ruang

Pertemuan III
Menentukan jarak antara komponen-komponen bangun ruang
Pertemuan IV
Menentukan besar sudut pada bangun ruang

Alokasi Waktu : 8 jam pelajaran (4 pertemuan).

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan I
1. Siswa dapat menentukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang.
2. Siswa dapat menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang.

Pertemuan II
1. Siswa dapat menentukan bagian-bagian dalam menggambar bangu  ruang
2. Siswa dapat menggambar bangun ruang

Pertemuan III
Siswa dapat menentukan jarak antara komponen-komponen bangun ruang

Pertemuan IV
Siswa dapat menentukan besar sudut pada bangun ruang

B. Materi Ajar
 Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam tuang
 Menggambar bangun ruang
 Jarak pada bangun ruang
 Besar sudut pada bangun ruang

C. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok



D. Langkah-langkah Kegiatan

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

dapat menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam
bangun ruang.

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 kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang.

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan cara
kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang

c. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku
paket mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang.

d. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai kedudukan titik, garis,
dan bidang dalam ruang dalam buku paket.

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 mandiri.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai cara kedudukan

titik, garis, dan bidang dalam ruang
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

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

diharapkan dapat menggambar bangun ruang serta menentukan
bagian-bagian bidang gambar tersebut.

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
menggambar bangun ruang serta menentukan bagian-bagian bidang gambar
tersebut.

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan cara
menentukan menggambar bangun ruang serta menentukan bagian-bagian
bidang gambar tersebut.

c. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku
paket mengenai cara menggambar bangun ruang serta menentukan bagian-
bagian bidang gambar tersebut.

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

e. Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) berkaitan dengan materi
menggambar bangun ruang serta menentukan bagian-bagian bidang gambar



tersebut berdasarkan latihan yang belum terselesaikan di kelas atau dari
referensi lain.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi menggambar bangun ruang

serta menentukan bagian-bagian bidang gambar tersebut.
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

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

diharapkan dapat menentukan jarak komponen-komponen dalam
bangun ruang.

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 interaktif, dsb)
mengenai menentukan jarak komponen-komponen dalam bangun ruang.

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan
mengenai menentukan jarak komponen-komponen dalam bangun ruang.

c. Setiap peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam
buku paket, mengenai menentukan jarak komponen-komponen dalam
bangun ruang.

d. Setiap peserta didik  mengerjakan beberapa soal mengenai menentukan
jarak komponen-komponen dalam bangun ruang., kemudian membahas
jawaban soal - soal tersebut dengan guru.

e. Peserta didik diberikan PR dari buku paket tentang menentukan jarak
komponen-komponen dalam bangun ruang.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai menentukan jarak

komponen-komponen dalam bangun ruang.
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

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

diharapkan dapat menentukan proyeksi dalam bangun ruang.

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 interaktif, dsb)
mengenai menentukan proyeksi dalam bangun ruang.

b. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan
mengenai menentukan proyeksi dalam bangun ruang.

c. Setiap peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam
buku paket, mengenai menentukan proyeksi dalam bangun ruang.

d. Setiap peserta didik  mengerjakan beberapa soal mengenai menentukan
proyeksi dalam bangun ruang, kemudian membahas jawaban soal - soal
tersebut dengan guru.



e. Peserta didik diberikan PR dari buku paket tentang menentukan menentukan
proyeksi dalam bangun ruang.

Penutup
a. Peserta didik membuat rangkuman dari materi mengenai menentukan

proyeksi dalam bangun ruang
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi.

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

karangan B. K. Noormandiri.
- Buku referensi lain.

Alat :
- Laptop
- LCD
- OHP

F. Penilaian

Teknik : tugas individu, kuis, ulangan harian, tugas individu.
Bentuk Instrumen : uraian singkat, uraian obyektif, pilihan ganda.
Contoh Instrumen :
1. Diketahui kubus ABCD. EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P dan Q

berturut-turut terletak di tengah- tengah garis AB dan BC. Titik B ke bidang
ACF adalah…

2. Panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 6 cm. Titik P dan Q masing-
masing terletak pada HG dan BC. Panjang HP=2 cm dan BQ = 3 cm. Jarak
antara titik P dan Q adalah…

3. Pada kubus ABCD.EFGH, titik P dan Q berturut-turut adalah titik pusat
bidang ABCD dan EFGH. Tentukan pasangan bidang yang saling sejajar

Palembang,     September 2011
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran Matematika
Kepala Sekolah

H. Bukroni, S.Pd.I Ambarsari Kusuma W.,S.Pd.


