
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Koordinat Kartesius 

Sub Materi  : Letak Suatu Benda Pada Bidang Kartesius. 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Alokasi Waktu : 3 JP (1 x pertemuan) 

 

 

A. KOMPETENSI DASAR 

3.2. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan 

masalah kontekstual. 

4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat 

kartesius. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu x dan sumbu y. 

2. Siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal (0,0). 

3. Siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu (a,b). 

 

C. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

- Media :  Lembar Aktivitas Siswa, Lembar Penilaian. 

- Alat bahan :  Laptop dan Bahan Ajar 

- Sumber Belajar :  Buku matematika kelas VIII, Kemendikbud, Tahun 2018 

 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pendahualuan 

1. Guru memberi salam dan menyapa siswa, mengecek kehadiran siswa, berdo’a bersama-sama untuk 

memulai pelaksanaan pembelajaran. (relegius) 

2. Peserta didik menjawab pertanyaan guru terkait kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti 

pelajaran (Peduli) 

3. Membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa setiap kelompok (bekerjasama dan 

bertanggungjawab) 

4. Memberikan LAS kepada setiap kelompok sebanyak anggota kelompok. 

5. Guru memotivasi siswa tentang manfaat mempelajari koordinat kartesius dalam kehidupan 

sehari-hari. Seperti : menemukan lokasi denah pesta, mengatur rute penerbangan pesawat 

agar tidak bertabrakan diangkasa dll.  

6. Guru mengingatkan kembali pemahaman siswa mengenai bidang kartesius yang telah 

dipelajari di bangku sekolah dasar. 

  

  



Inti 

1. Guru menyuruh siswa mengamati dan membaca denah perkemahan yang ada pada Lembar 

Aktifitas Siswa (LAS) dan buku siswa halaman 53 

2. Guru bersama siswa menentukan posisi letak tempat perumahan terhadap titik tertentu sebagai 

titik awal, pada LAS 

3. Guru menyuruh siswa berdiskusi dikelompok, untuk menentukan posisi letak tempat terhadap 

titik tertentu sebagai titik awal pada LAS. 

4. Siswa berdikusi di kelompoknya yang didampingi guru menemukan konsep koordinat 

kartesius. 

5. Siswa Menyelesaikan masalah kontekstual dengan menentukan titik koordinal dari aliran 

sungai Siak yang dibimbing oleh guru. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

1. Guru merefleksi dan memberikan umpan balik untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran 

yang terjadi melalui latihan. 



2. Guru memberikan informasi kegiatan pertemuan berikutnya yaitu mengenai jarak dua titik 

pada bidang kartesius. 

3. Guru bersama siswa merangkum pembelajaran terkait koordinat kartesius. 
 

E. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 Pengetahuan 

1. Sebutkan titik yang berjarak sama terhadap sumbu x 

2. Sebutkan titik yang berjarajk sama terhadap sumbu y. 

3. Sebutkan Koordinat titik-titik terhadap titip pusat O(0,0). 
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4. Tentukan titik-titik E, A, N, H dan I terhadap titik K 

5. Sebutkan titik apa saja yang berada dikuadran III dan kuadran IV 
 

 Keterampilan 

Buat koordinat kartesius berdasarkan peta daerah tempat tinggalmu, tempat ibadah, sekolah, 

puskesmas, toko swalayan, kantor penghulu dan lain-lain. Tentukan suatu objek titik asal (0,0) 
 

 Sikap 

  Dengan observasi, dilakukan penilaian pada saat siswa berdiskusi dan berinteraksi dalam 

memecahkan masalah selama proses pembelajaran. 

 

   Mengetahui,       Sungai Apit, …. Agustus 2020 

   Kepala Sekolah     Guru Matematika 

 

 

 

   …………………     …………………………….. 

 


