
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Purwodadi 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : XII IPS / 2 

Standar Kompetensi : Menggunakan konsep barisan dan deret dalam 

pemecahan masalah. 

 Kompetensi Dasar : Menyelesaikan model matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan deret dan menafsirkan 

solusinya 

Indikator : -  Menentukan penyelesaian  model matematika 

yang berkaitan dengan deret 

- Memberikan tafsiran terhadap hasil 

penyelesaian yang diperoleh  

Pertemuan Ke : 7 dan 8 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah dilakukan pembelajaran siswa diharapkan dapat : 

 Menentukan penyelesaian  model matematika yang berkaitan dengan 

deret 

 Memberikan tafsiran terhadap hasil penyelesaian yang diperoleh 

 

II.   Materi Pokok :  Solusi dari masalah deret 

 

III.  Metode Pembelajaran : -     Model matematika dari masalah deret 

 

IV. Langkah – Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal 

- Guru memberikan salam pembuka 

- Guru menanyakan PR dan materi sebelumnya, jika ada 

pertanyaan akan dijelaskan kembali serta membahas PR yang 

diberikan sebelumnya 

B. Kegiatan Inti 

- Guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya 

- Guru menjelaskan tentang materi yang bersangkutan dengan 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 

- Guru memberikan contoh soal 



- Guru meminta siswa untuk mengerjakan beberapa soal yang ada 

di modul  dan beberapa soal dari referensi lain 

- Soal - soal tersebut dibahas bersama sebagai pendalaman materi 

yang disampaikan oleh guru 

C. Kegiatan Akhir 

- Bersama-sama siswa Guru menyimpulkan isi pembelajaran. 

- Pemberian tugas terstruktur(PR) yaitu mengerjakan soal latihan 

dari modul 

- Pemberian tugas tidak terstuktur yaitu mempelajari  materi 

berikutnya 

- Salam penutup 

 

V. Alat / Bahan Sumber Belajar 

 Alat / Bahan :  -   Papan tulis 

- Kapur tulis  

- Penghapus, dll 

 Sumber Belajar : Buku matematika untuk SMA, Kumpulan modul 

bahan ajar untuk SMA dan buku – buku lain yang 

relevan 

VI. Penilaian 

1. Penilaian proses dari hasil perkembangan, pemahaman dan pekerjaan siswa 

2. Penilaian afektif / non – instruksional 

3. Tes formatif tertulis bentuk pilihan ganda dan / atau essay 

Soal Terlampir 

 Kartasura, ......................... 

 Mengatahui 

 Kepala Sekolah Guru Pengajar 

 

 

 

                   

 


