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SILABUS PEMBELAJARAN 
Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN  

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 
Penilaian  

Kompetensi  
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajar-an Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
 Instrumen

Contoh 
Instrumen 

Alokasi 
Waktu 

Budaya dan 
karakter 

Sumber  
Belajar 

4.4.  

Menghitung 
panjang garis 

singgung 
persekutuan 

dua lingka-ran 

 

Lingkaran Menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dalam dan persekutuan 
luar dua lingkaran. 
 

4.4.3  Menentukan  panjang 
garis singgung 
persekutuan dalam dan 
persekutuan luar 

Tes tulis LKS dan 
Tes 
uraian 

Panjang jari-jari dua 
lingkaran masing-masing 
7cm dan 1cm. Jika jarak 
antara titik pusatnya 
10cm, berapakah panjang 
garis singgung: 

a) persekutuan 
dalam 

b) persekutuan luar 

4x40’ Disiplin, 
Percaya diri 

& 
Menghormati 
Orang Lain 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Satuan Tingkat Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : VIII/ 2 
Materi : Garis Singgung Persekutuan Dua 

Lingkaran 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Jumlah Pertemuan : 1 pertemuan 

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

II. Kompetensi Dasar 

4.1. Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua 
lingkaran. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Kognitif 
1. Menentukan  panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. 

b. Afektif 
1. Karakter 

Disiplin  
Percaya diri 

2. Ketrampilan Sosial 
Mengormati orang lain 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat: 
a. Kognitif 

1. Membuat sketsa garis yang sejajar dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran 
dan melalui salah satu titik pusat lingkaran. 

2. Membuat sketsa segitiga siku-siku yang melalui kedua pusat lingkaran dan salah satu 
sisinya adalah garis yang sejajar dengan garis singgung persekutuan kedua lingkaran. 

3. Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. 
4. Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. 
5. Membuat relasi antara jarak dua lingkaran, jari-jari lingkaran, dan panjang garis 

singgung persekutuan kedua lingkaran. 
b. Afektif 

1. Karakter 
Siswa untuk berlatih disiplin (mematuhi aturan) melalui proses kegiatan 
pembelajaran.  
Siswa menanamkan rasa percaya diri dalam proses pembelajaran 

2. Proses belajar terpusat pada siswa, dan mengarahkan: 
Siswa membiasakan diri menghormati orang lain dalam proses pembelajaran. 
 

V. Materi Ajar (Terlampir) 

Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran.   
 



VI. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 
b. Tanya Jawab terarah 
c. Penugasan 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Karakter/ Ketrampilan 
Sosial 

Keterlaksanaan 
(terlaksana/ tidak 

terlaksanan) 

Saran 
Perbai

kan 
Pendahuluan (± 15 menit) 
1 Guru menyampaikan salam 

diikuti penyampaian topic dan 
tujuan pembelajaran serta 
mengaitkan dengan kehidupan 
sehari-hari. 

Siswa dilatih 
menghargai orang lain 
dengan menjawab dan 
memperhatikan 
informasi guru  

  

2 Guru menggali atau 
mengingatkan kemampuan 
dasar yang dimiliki siswa 
melalui beberapa pertanyaan 
yang mengarah pada 
pembuatan sketsa garis 
singgung persekutuan luar, 
persekutuan dalam, dan 
teorema Pythagoras.  

Siswa dilatih 
berkomunikasi dengan 
guru melaui proses 
Tanya-jawab 
penggalian kemampuan 
dasar yang dimiliki. 

  

Kegiatan Inti (± 55 menit) 
3 Guru memberi LKS pada 

setiap siswa dengan 
diusahakan siswa yang 
berdekatan diberi LKS type 
yang berbeda, kemudian 
diminta untuk mengerjakan. 

Siswa dilatih 
menghargai orang lain 
dengan memperhatikan 
informasi guru 

  

4 Siswa menyelesaikan tugas 
yang disampaikan guru. 
Guru mengamati dan segera 
memberi solusi terhadap 
situasi yang dihadapi siswa.  

Siswa dilatih 
bertanggungjawab 
untuk menyelesaikan 
tugas dengan teliti 

  

5 Guru meminta siswa 
menukarkan LKS dengan LKS 
lain yang satu type milik teman 
terdekat. 

Siswa dilatih 
menghargai orang lain 
dengan memperhatikan 
informasi guru. 
 
Siswa dilatih 
bekerjasama dengan 
teman lain untuk 
bertukar LKS secara 
tertib. 

  

6 Guru menawarkan pada siswa 
untuk menampilkan hasil 
pekerjaannya (masing-masing 
type LKS satu siswa), 
kemudian didiskusikan 
bersama. 

Siswa dilatih untuk 
percaya diri dengan 
berani menyampaikan 
hasil pekerjaannya 
secara terbuka 
dihadapan kelas. 

  

7 Guru meminta masing-masing 
siswa mencocokkan LKS yang 
dipegang dan memberikan 
penilaian sesuai type masing-
masing, jika selesai 

Siswa dilatih 
berkerjasama dengan 
teman lain untuk 
bertukar kartu dengan 
tertib, dan dengan 

  



dikumpulkan ke guru untuk 
dilakukan pengecekkan dan 
pendataan. 

disiplin mengoreksi 
LKS. 

8 Guru memberikan soal latihan 
untuk dikerjakan di kertas 
tugas secara individual, jika 
selesai dikumpulkan 

  

9 Siswa menyelesaikan tugas 
secara individu yang 
disampaikan guru. 
Guru mengamati dan segera 
memberi solusi terhadap 
situasi yang dihadapi siswa..  

Siswa dilatih 
menghargai orang lain 
dengan memperhatikan 
informasi guru dan 
mandiri untuk 
menyelesaikan 
masalah. 

  

10 Guru meminta beberapa siswa 
mempresentasikan 
pekerjaannya dan 
membimbing melalui tanya 
jawab beberapa untuk 
mendapatkan jawaban yang 
benar bilamana perlu. 

Siswa dilatih untuk 
percaya diri dengan 
berani menyampaikan 
hasil pekerjaannya 
secara terbuka 
dihadapan kelas. 

  

Penutup (± 15 menit) 
12 Guru menanyakan kembali 

kesimpulan atau hal-hal 
penting yang perlu mendapat 
penekanan 

  

13 Guru memberikan tugas rumah 
kemudian menutup kegiatan 
pembelajaran 

Siswa dilatih 
menghargai orang lain 
dengan memperhatikan 
informasi guru dan 
berperan dalam 
menegaskan 
kesimpulan. 

  

VIII. Penilaian 

a. Bentuk  : - Latihan Soal  dan LKS 
b. Alat Penilaian : - LKS  

IX. Sumber Belajar dan Media/Bahan Pembelajaran 

a. Sumber Belajar :  
1. Buku Matematika Jilid VIII Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional, tahun 2008. 
b. Bahan  

1. Kertas 
 

Mengetahui …………, 26 Juli 2011 
Kepala ……………. Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
  
 Drs. Gunawan Susilo 
 Nip 19640805 199903 1 004 
 



X. Lampiran 

a. MATERI  
 
APRESEPSI 

-  Ada dua jenis garis 
singgung persekutuan dua buah lingkaran, yaitu: 

*)  Garis singgung persekutuan luar, misal garis 
merah pada gambar (1) 

*)  Garis singgung persekutuan dalam, misal 
gambar (2)  

-  Pada segitiga yang tampak pada gambar (3) berlaku 
relasi a2 + b2 = c2  

 
MATERI 
Menentukan Panjang Garis Persekutuan Dua Lingkaran. 

Untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dua buah lingkaran 
dilakukan langkah; 

• membuat sketsa sebuah garis 
singgung persekutuan luar 
atau dalam sesuai kebutuhan 
dua buah lingkaran, 

• membuat garis yang sejajar 
dengan garis singgung 
persekutuan lingkaran yang 
melalui pusat lingkaran kecil, 

• membuat garis yang melalui 
pusat lingkaran besar dan 
titik singgung garis singgung 
persekutuan dilingkaran 
tersebut. Perpanjang garis 
tersebut kearah luar 
lingkaran, 

• memilih segitiga siku-siku 
dengan dua titik sudutnya 
adalah pusat lingkaran-lingkaran tersebut, 

• tentukan panjang sisi-sisi segitiga tersebut, gunakan rumus Pythagoras bila 
perlu, 

• tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran.  
Hasil sketsa untuk garis singgung persekutuan luar 
seperti gambar (4), sedangkan untuk garis singgung 
persekutuan dalam seperti gambar (5). 
 
Dengan sketsa, jika jari-jari lingkaran besar R, jari-
jari lingkaran kecil r, jarak kedua pusat lingkaran d, 
dan panjang garis singgung persekutuan pl maka 
dapat dibuat relasi sebagai berikut: 

• gambar (6) untuk garis singgung persekutuan 
luar 

• gambar (7) untuk garis singgung persekutuan 
dalam 

 

Gb (1) Gb (2)

a 

b 

c 

Gb (3)

Gb (4) 

Gb (5) 

d 

R-r 

pl

d
Gb (6)

R+r 

pl

d
Gb (7)



b. LKS 
LKS I 

  

Pada gambar A  maupun B panjang garis singgung persekutuan yang tergambar 
adalah pl cm. 
Lakukan langkah-langkah berikut pada gambar A maupun B 

1. Gambar jari-jari yang melalui titik singgung garis singgung persekutuan 
pada masing-masing lingkaran dan tandai sudut siku-siku pada tempat yang 
semestinya.  

2. Anggap panjang jari-jari lingkaran besar 7 cm, dan panjang jari-jari 
lingkaran kecil 2 cm. Tunjukkan keterangan itu di gambar. 

3. Gambar garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran tersebut, anggap 
panjangnya 13 cm. Tunjukkan keterangan itu di gambar. 

4. Gambar garis yang sejajar garis singgung persekutuan (tampak pada gambar) 
kedua lingkaran dan melalui pusat lingkaran yang kecil. 

5. Bilamana perlu perpanjang jari-jari yang sudah ada agar bertemu garis 
sejajar yang baru kita buat. 

6. Cari segitiga siku-siku dengan dua titik sudutnya adalah pusat lingkaran-
lingkaran yang ada. 

7. Tentukan panjang sisi segitiga tersebut, bila perlu gunakan rumus 
Pythagoras. 

8. Tentukan panjang garis persekutuan dua lingkaran dari masing-masing 
gambar. 

pl cm 

pl cm 

Gambar B Gambar A 



 
LKS II 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pada gambar A  maupun B panjang garis singgung persekutuan yang tergambar 
adalah pl cm. 
Lakukan langkah-langkah berikut pada gambar A maupun B 

1. Gambar jari-jari yang melalui titik singgung garis singgung persekutuan 
pada masing-masing lingkaran dan tandai sudut siku-siku pada tempat yang 
semestinya.  

2. Anggap panjang jari-jari lingkaran besar R, dan panjang jari-jari lingkaran 
kecil r. Tunjukkan itu di gambar. 

3. Gambar garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran tersebut, anggap 
panjangnya d. Tunjukkan keterangan panjang itu di gambar. 

4. Gambar garis yang sejajar garis singgung persekutuan (tampak pada gambar) 
kedua lingkaran dan melalui pusat lingkaran yang kecil. 

5. Bilamana perlu perpanjang jari-jari yang sudah ada agar bertemu garis 
sejajar yang baru kita buat. 

6. Cari segitiga siku-siku dengan dua titik sudutnya adalah pusat lingkaran-
lingkaran yang ada dan tandai sudut siku-sikunya (bila ada), serta beri 
keterangan panjang masing-masing sisinya dengar pl, d, R, atau r. 

7. Tentukan relasi antara pl, d, R, dan r berdasarkan segitiga siku-siku yang 
didapat pada masing-masing gambar. 

pl 
pl 

Gambar B Gambar A 



 
c. SOAL LATIHAN 

SOAL 
Kerjakan pada kertas tugas. 
1. Dua buah lingkaran pusatnya berjarak 10 cm dengan panjang jari-jari masing-

masing 7 cm dan 1 cm.  
a. hitung panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran itu ? 
b. hitung panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran itu ? 

2. Dua buah lingkaran panjang jari-jari masing-masing 16 cm dan 5 cm dengan 
panjang garis singgung persekutuan dalam 20 cm. 
a. hitung jarak kedua pusat lingkaran! 
b. hitung panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran! 
 

KUNCI & PENILAIAN 
NO JAWAB SKOR 

pl2  = 102 – (7-1)2 ..................................................................... 15 
pl2 = 100 – 36  ......................................................................... 5 

pl = 64   ............................................................................... 2 
pl = 8  ..................................................................................... 2 

1a 

Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 8 cm. 1 
pl2  = 102 – (7+1)2 .................................................................... 15 
pl2 = 100 – 64  ......................................................................... 5 
pl = 36   ............................................................................... 2 
pl = 6  ..................................................................................... 2 

1b 

Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 6 cm. 1 
d2  = 202 + (16+5)2 .................................................................. 15 
d2 = 400 + 441  ....................................................................... 5 
d = 841   ............................................................................. 2 
d = 29  ................................................................................... 2 

2a 

Jarak kedua pusat lingkaran adalah 29 cm. 1 
pl2  = 292 – (16-5)2 ................................................................... 12 
pl2 = 841 – 121  ....................................................................... 5 

pl = 720   ............................................................................. 2 

pl = 12 5   ............................................................................. 5 

2b 

Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 
12 5    cm. 

1 

 
d. PENILAIAN 

Pedoman Penilaian Aktifitas Siswa 
No Aspek Rubrik Skor 

Mematuhi aturan yang berlaku selama proses 
pembelajaran 

4 

Sangat jarang melanggar aturan yang berlaku selama 
proses pembelajaran ( kurang dari 4 kali) 

3 

Jarang melanggar aturan yang berlaku selama proses 
pembelajaran ( 4 s.d. 7 kali) 

2 

1 Kedisiplina
n 

Sering melanggar aturan yang berlaku selama proses 
pembelajaran (lebih dari 7 kali) 

1 

Berani mempresentasikan hasil kerja dan benar 4 
Berani mempresentasikan hasil kerja dan sedikit kesalahan 3 
Berani mempresentasikan hasil kerja meskipun banyak 
kesalahan 

2 

2 Percaya diri 

Berani mempresentasikan hasil kerja meskipun tidak ada 
yang benar 

1 



 
Selalu menghormati orang lain selama proses 
pembelajaran 

4 

Sangat jarang tidak menghormati orang lain selama proses 
pembelajaran (kurang dari 3 kali) 

3 

Jarang tidak menghormati orang lain selama proses 
pembelajaran (3 s.d. 5 kali) 

2 

3 Menghorma
ti orang lain 

Kurang menghormati orang lain dalam proses 
pembelajaran 

1 

 
Pedoman Penilaian LKS  
 

LKS  Rubrik Skor 
Benar dan lengkap  4 
Maksimal ada dua kesalahan  3 
Maksimal ada empat kesalahan 2 

Langkah 1 dan 2 

Maksimal ada delapan kesalahan  1 
Benar dan lengkap 4 
Ada satu kesalahan  3 
Ada dua kesalahan 2 

Langkah 3, 4, dan 5 

Ada tiga kesalahan 1 
Menemukan dua benar 4 
Menemukan satu yang benar 2 

Langkah 6 

Temuannya tidak ada yang benar 1 
Benar semua 4 
Ada 3 yang benar 3 
Ada 2 yang benar 2 

I 

Langkah 7 dan 8 

Hanya satu yang benar 1 
Benar dan lengkap  4 
Maksimal ada dua kesalahan  3 
Maksimal ada empat kesalahan 2 

Langkah 1 dan 2 

Maksimal ada delapan kesalahan  1 
Benar dan lengkap 4 
Ada satu kesalahan  3 
Ada dua kesalahan 2 

Langkah 3, 4, dan 5 

Ada tiga kesalahan 1 
Menemukan dua benar dan lengkap 4 
Menemukan dua benar dan keterangan 
tidak lengkap 

3 

Menemukan satu benar dan lengkap 2 

Langkah 6 

Menemukan satu benar 1 
Benar semua 4 
Benar satu 3 

II 

Langkah 7 

Tidak benar semua 1 
 

e. TUGAS RUMAH 
Kerjakan pada buku tugas. 
1. Dua buah lingkaran pusatnya berjarak 17 cm dengan panjang jari-jari masing-

masing 12 cm dan 3 cm.  
a. hitung panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran itu ? 
b. hitung panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran itu ? 

2. Dua buah lingkaran panjang jari-jari masing-masing 14 cm dan 5 cm dengan 
panjang garis singgung persekutuan luar 12 cm. 
a. hitung jarak kedua pusat lingkaran! 
b. hitung panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran! 

 



Kunci: 
NO JAWAB 

pl2  = 172 – (12-3)2 ...........................................................................................  
pl2 = 289 – 81  ................................................................................................  

pl = 208   ....................................................................................................  
pl = 4 13   .....................................................................................................  

1a 

Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 4 13  cm. 
pl2  = 172 – (12+3)2 ..........................................................................................  
pl2 = 289 – 225  ..............................................................................................  
pl = 64   ......................................................................................................  
pl = 8  ............................................................................................................  

1b 

Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 8 cm. 
d2  = 122 + (14-5)2 ..........................................................................................  
d2 = 144 + 81  ................................................................................................  
d = 225   ....................................................................................................  
d = 15  ..........................................................................................................  

2a 

Jarak kedua pusat lingkaran adalah 29 cm. 
pl2  = 152 – (14+5)2 ..........................................................................................  
pl2 = 225 – 361  ..............................................................................................  

pl = 136−   ..................................................................................................  

2b 

Tidak ada garis singgung persekutuan dalam pada kedua lingkaran. ...............  
  


