
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
Sekolah : SMP ........................ 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX/1 

 Alokasi waktu       :    4 x 40 menit ( 2 pertemuan) 
 

Standar Kompetensi  : 1. Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya 
dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar       : 1.1 Mingindentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan 
kongruen. 

Indikator                   : 1.1.1 Membedakan dua bangun datar sebangun atau tidak sebangun 
dengan menyebut syaratnya. 

 1.1.2 Mengenali dan menyebut syarat dua bangun yang kongruen 
atau tidak kongruen.   

 1.1.3 Menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua 
bangun yang kongruen atau dua bangun yang sebangun. 

A. Tujuan Pembelajaran  : 
 Pertemuan 1 

1. Dapat mengenali dua bangun yang kongruen atau tidak kongruen dengan logis; 
2. Dapat menyebut syarat dua bangun yang kongruen atau tidak kongruen dengan logis dan 

bertanggung jawab;. 
3. Dapat membedakan dua bangun datar sebangun atau tidak sebangun dengan menyebut 

syarat-syaratnya secara logis; 
Pertemuan 2 
4. Dapat menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen 

dengan teliti ; 
5. Dapat menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun 

dengan teliti; 

B. Materi Pembelajaran  :  

• Syarat dua bangun yang kongruen ( sudut dan sisi yang bersesuaian sama ) 
• Syarat dua bangun yang sebangun ( sudut dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama ) 
• Menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen atua dua 

bangun yang sebangun. 
• Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut : 

1). Panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan 
senilai. 

2). Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. 
• Dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut : 

1). Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 
2). Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 
 

C. Metode Pembelajaran  :  
 Pembelajaran langsung dan kooperatif 
 
D. Langkah-langkah kegiatan ( 80 menit ) 

Pertemuan pertama : 

1. Pendahuluan ( 10 menit ) 

a.Apersepsi  : Mengingatkan siswa tentang jenis-jenis bangun datar serta 
 menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sabar. 

b.Motivasi      : Dengan kreatif dan inovatif mengaitkan materi yang akan dipelajari 
                           dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Kegiatan Inti  : 



• Guru dengan teliti menyajikan 3  gambar bangun datar ( trapesium siku- siku) dimana 
yang dua berukuran sama dan yang satu memiliki perbandingan yang sama. 

• Siswa berkelompok dengan teman sebangkunya diminta mengukur besar sudut-sudut 
dan sisi-sisi  yang bersesuaian dengan teliti. Beberapa kelompok diminta 
mempresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri serta ditanggapi oleh 
kelompok lain dengan santun dan guru memandu  jalannya diskusi dengan sabar dan 
merumuskan jawaban yang benar. 

• Untuk mengecek pemahaman siswa, guru meminta siswa mengerjakan soal mengenai 
syarat dua bangun kongruen dan dua bangun sebangun dengan teliti dan percaya diri. 
 

3. Kegiatan Penutup  : 

a. Guru membimbing siswa dengan sabar untuk merangkum materi pelajaran yang telah  
 dipelajari; 

b. Guru memberikan tugas di rumah ( PR ). 
 

Pertemuan Kedua  
1. Pendahuluan ( 10 menit ) 

a.Apersepsi  :  Siswa bersama guru membahas PR yang dianggap sulit oleh siswa 
         dengan tertib. 

    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
b.Motivasi   :  Dengan semangat dan sabar guru mengingatkan siswa pentingnya 

menguasai materi, untuk mempelajari materi selanjutnya ( dua segitiga 
kongruen ). 

 
2. Kegiatan inti  ( 60 menit ) 

• Guru menyajikan 2 bangun datar sebangun dengan ukuran beberapa sisi diketahui 
secara analitis dan teliti; 

• Siswa berkelompok dengan teman sebangkunya untuk melengkapi pernyataan dalam 
menghitung panjang sisi-sisi yang belum diketahui dengan logis dan jujur. Beberapa 
kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri dan 
ditanggapi oleh kelompok lain. Guru dengan sabar memandu jalannya diskusi dan 
merumuskan jawaban yang benar.; 

• Untuk megecek pemahaman siswa, guru meminta siswa dengan  rasa tanggung jawab 
mengerjakan soal sebagai tugas individu.  

3. Penutup  ( 10 menit ) 
a. Guru membimbing siswa untuk merangkum materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan tugas di rumah ( PR ). 

E .Alat, Bahan dan sumber Belajar 

1. Buku Intan Pariwara ( Muklis, Ngapiningsih ) halaman 2-8 
2. Buku Sekolah Elektronik (Wahyudin, Dwi Susanti) halaman 3-8 

F. Penilaian 

Teknik  : Tes lisan dan tes tulis 
Bentuk instrumen : Daftar pertanyaan dan soal uraian 
Instrumen   : 
1. Diketahui dua foto berukuran 2 x 3 cm dan 4 x 6 cm.  Apakah dua foto tersebut kongruen 

? sebutkan alasanmu ! 
 
2.  
 
 
 

 
 a. Apakah trapesium EFGH sebangun dengan trapesium TUVW 
 b. Tulislah sudut-sudut yang bersesuaian. 
 c. Tulislah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian 
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 Hitunglah panjang : a. DE 
  b. EF 
  c. TW 
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 Jajargenjang ABCD   PQRS, tentukanlah panjang : 
 a. PQ c. PS 
 b. BC d. CD 
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PEDOMAN PENSKORAN 

 
NO KUNCI JAWABAN SKOR

1 

 
Tidak kongruen karena memiliki ukuran panjang dan 
lebar yang tidak sama. 
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         a. Sebangun karena memiliki sudut-sudut yang bersesuaian  
sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. 

b. TE ∠=∠ , VF ∠=∠ , VG ∠=∠ , WH ∠=∠  
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      a. cm5PQ =  
 b. cm9BC=  
 c. cm9PS =  
 d. cm5CD =   
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Mengetahui :                 , .................. 
Kepala SMP.........................                                     Guru Mata Pelajaran           
 
 
 

    
 
 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 
 



Sekolah : SMP N................................ 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX/1 
Alokasi waktu       :     10 x 40 menit 

Standar Kompetensi  : 1. Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam 

pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar       : 1.2. Mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen 

Indikator                   : 1.2.1     Mengenali dua Segitiga yang sebangun atau tidak sebangun dengan 
menyebutkan syarat-syaratnya. 

1.2.2.       Mengenali dua Segitiga datar yang kongruen atau tidak kongruen 
dengan menyebutkan syarat-syaratnya.. 

1.2.3.       Membuktikan dua segitiga yang kongruen 
1.2.4.       Menentukan perbandingan sisi dua segitiga sebangun atau kongruen 

dan menghitung panjang sisinya yang belum diketahui. 

A. Tujuan Pembelajaran  : 

1. Siswa dapat mengenali dua Segitiga yang sebangun atau tidak sebangun secara analitis dan logis. 
serta menyebutkan syarat-syaratnya. 

2. Secara analitis siswa dapat mengenali dua Segitiga yang kongruen atau tidak kongruen. dengan 
menyebutkan syarat-syaratnya.  

3. Siswa dengan percaya diri dapat membuktikan dua segitiga yang kongruen 
4. Menentukan perbandingan sisi dua segitiga sebangun dengan teliti 

 
B. Materi Pembelajaran   :  
 Segitiga -segitiga  yang sebangun dan kongruen. 
 
C. Metode Pembelajaran  :  

Pembelajaran Langsung , kooperatif 
 

D. Langkah-langkah kegiatan  : 
Pertemuan pertama : 
1. Pendahuluan  ( 10 menit ) 

  a.Apersepsi          :   Salam , Senyum , Sapa . 
Pengelolaan kelas antara lain dengan teliti menanyakan siswa yang 
masuk dan yang tidak masuk, memperhatikan kebersihan lingkungan 
dan papan tulis, mengkondisikan buku matematika sudah di meja, 
siap dimulai pembelajaran. 

  b.Motivasi        : Menginformasikan dengan jelas dan lugas Kompetensi Dasar dan 
tujuan pembelajaran  yang akan dicapai dalam kegiatan belajar 
mengajar pertemuan saat ini.  

2. Kegiatan Inti  ( 60 menit ) 

Pertama 

• Guru secarakreatif dan inovatif mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan cara : siswa 
menyimak gambar yang terdapat pada Buku siswa Matematika Edisi kelas IX 2 tahun 
2004. 
Tugas diskusi 1.2.1.a Halaman 9 Pemodelan Matematika (Terlampir).  

• Guru memperhatikan kegiatan siswa yang menggambar pemodelan Matematika dan 
mengisi tabel  pada lembar diskusi dengan cermat dan bertanggung jawab. 

• Siswa dengan teliti dan percaya diri dapat menggambar segitiga ABC dan segitiga KDS 
dengan besar sudut diketahui dan sama, tetapi ukuran sisinya tidak sama. 

• Siswa dengan teliti dapat menuliskan pasangan sudut bersesuaian yang besarnya sama  . 
• Siswa secara analisis dapat menuliskan sisi bersesuaian yang perbandingannya 

mempunyai nilai sama. 
• Dengan bimbingan guru siswa menuliskan sifat dua segitiga sebangun(sifat ke-1) 

”Jika pada dua segitiga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga itu 
sebangun dan perbandingna sisi yang besesuaian sama”.  



Tugas diskusi 1.2.1.b. Halaman 9 Pemodelan Matematika ( Telampir ). 
• Guru memperhatikan kegiatan siswa yang menggambar pemodelan Matematika dengan 

teliti. 
• Siswa dapar menggambar segitiga EKO dengan panjang sisi-sisinya diketahui dengan 

teliti. 
• Siswa dapat menggambar segitiga UDA dengan panjang sisi-sisinya diketahui dengan 

teliti. 
• Siswa dengan percaya diri dapat menuliskan perbandingan sisi bersesuaian yang sama.  
• Siswa dengan teliti dapat mengukur dengan busur derajat dan menuliskan besaran ukuran 

sudut-sudut segitiga EKO dan segitiga UDO. 
• Siswa dengan cermat dapat menuliskan pasangan sudut yang bersesuaian yang sama 

besar. 
• Dengan bimbingan guru siswa menuliskan sifat dua segitiga sebangun(sifat ke-2) 

” Jika pada dua segitiga perbandingan isi yang besesuaian sama,maka kedua segitiga itu 
sebangun dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ” 
 
Kedua 

• Guru mempersilahkan siswa dengan bertanggung jawab untuk membaca dan 
memperhatikan gambar-gambar yang ada pada bahan ajar Buku siswa MATEMATIKA 
Kelas IX edisi 2 tahun 2004 Tugas diskusi 1.2.1.c. halaman 22-24 (Terlampir). Guru 
memperhatikan kegiatan siswa dalam tugas diskusi . 

• Siswa dapat menjawab dengan kritis pasangan sisi bersesuaian sama panjang dari hal. 
22.dan dengan bimbingan guru dapat menyimpulkan syarat dua segitiga yang kongruen 

 Sifat 1 “ Dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang “. ( s 
, s , s ). 

• Siswa dapat menjawab dengan kritis pasangan sisi bersesuaian sama panjang dan 
pasangan sudut bersesuaian sama besar dari hal. 22-23.dan dengan bimbingan guru dapat 
menyimpulkan syarat dua segitiga yang kongruen 
Sifat 2 “ Dua segitiga akan kongruen jika dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu 
sudut bersesuaian yang diapit sama besar “ ( s , sd , s ) 

• Siswa dapat menjawab dengan logis pasangan sudut bersesuaian sama besar dan pasangan 
sisi bersesuaian sama besar dari hal. 23-24.dan dengan bimbingan guru dapat 
menyimpulkan syarat dua segitiga yang kongruen 
Sifat 3 “ Dua segitiga akan kongruen jika dua sudut yang bersesuaian sama panjang dan 
satu sisi bersesuaian yang diapit sama besar “ ( s , sd , s ). 
 
  

3. Kegiatan Penutup   ( 10 menit ) 

a. Guru dengan sabar membimbing siswa untuk mengingat kembali Syarat dua segitiga yang 
sebangun     ( ada 2 sifat ) dan Syarat dua segitiga yang kongruen ( ada 3 sifat ).  

b. Secara perorangan diberi Tugas rumah 1.2.1 halaman 10 SOAL 1,  halaman 28 no. 2         
( Terlampir ). Buku siswa MATEMATIKA Kelas IX edisi 2 tahun 2004 warna kuning 
hijau merah . 
 

Pertemuan Kedua  
1. Pendahuluan ( 10 menit ) 

 a.Apersepsi          :   Salam , Senyum , Sapa . 
Pengelolaan kelas antara lain menanyakan dengan jujur siswa yang 
masuk dan yang tidak masuk, memperhatikan kebersihan lingkungan 
dan papan tulis, mengkondisikan buku matematika sudah di meja, siap 
dimulai pembelajaran. 
Membahas Tugas rumah 1.2.1. halaman 10 SOAL 1,  halaman 28 no. 2 
( Terlampir ). Buku siswa MATEMATIKA Kelas IX edisi 2 tahun 
2004 warna kuning hijau merah  
 



 b.Motivasi        : Menginformasikan dengan jelas Kompetensi Dasar dan tujuan 
pembelajaran  yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar 
pertemuan saat ini.  

 
2. Kegiatan Inti  ( 65 menit ) 
• Siswa berkelompok antara 3-4 anak dan bekerja sama mendiskusikan tugas, setiap 

kelompok menerima Lembar Tugas diskusi 1.2.2. (terlampir) halaman 29 nomor 3 dan 
halaman 30 nomor 6 dan 7 Buku siswa MATEMATIKA Kelas IX edisi 2 tahun 2004 
(warna kuning hijau merah), guru memantau jalannya diskusi , bantuan secukupnya 
diberikan pada kelompok yang mengalami kesulitan. 

• Perwakilan masing-masing kelompok dengan percaya diri mempresentasikan / 
menuliskan  hasilnya di papan, kelompok lain memperhatikan langkag-langkah dan  
kebenaran hasilnya 

• Kelompok lain dengan santun siap untuk membenahi, bila ada langkah atau hasil yang 
belum benar. 

• Guru mengamati dan membimbing seperlunya.dan mengajak siswa untuk memberi hadiah 
dengan tepuk tangan bagi yang telah menyelesaikan dengan benar. 
 

3. Kegiatan Penutup  ( 5 menit ) 
a. Guru dengan sabar membimbing siswa untuk mengingatkan kembali Syarat dua 

segitiga yang kongruen ( ada 3 sifat ). 
b. Secara perorangan diberi Tugas rumah 1.2.2 halaman 30 no. 10,  halaman 31 no.12      

( Terlampir ). Buku siswa MATEMATIKA Kelas IX edisi 2 tahun 2004 warna kuning 
hijau merah . 
 

Pertemuan Ketiga 
 
1. Pendahuluan ( 15 menit ) 

a. Salam , Senyum , Sapa . 
b. Pengelolaan kelas antara lain dengan jujur menanyakan siswa yang masuk dan yang 

tidak masuk, memperhatikan kebersihan lingkungan dan papan tulis, mengkondisikan 
buku matematika sudah di meja, siap dimulai pembelajaran. 

c. Membahas Tugas rumah 1.2.1. halaman 10 SOAL 1,  halaman 28 no. 2              
( Terlampir ). Buku siswa MATEMATIKA Kelas IX edisi 2 tahun 2004 warna 
kuning hijau merah  

d. Menginformasikan / menuliskan tujuan pembelajaran  yang akan dicapai dalam 
kegiatan belajar mengajar pertemuan saat ini.  

  
2. Kegiatan Inti  ( 60 menit ) 

  Pertama ( 20 menit ) 
• Siswa berkelompok antara 3-4 anak dan bekerja sama mendiskusikan tugas, setiap 

kelompok menerima Lembar Tugas diskusi 1.2.2. (terlampir) halaman 29 nomor 3 
dan halaman 30 nomor 6 dan 7 Buku siswa MATEMATIKA Kelas IX edisi 2 tahun 
2004 (warna kuning hijau merah), guru memantau jalannya diskusi , bantuan 
secukupnya diberikan pada kelompok yang mengalami kesulitan. 

• Perwakilan masing-masing kelompok dengan percaya diri mempresentasikan / 
menuliskan  hasilnya di papan, kelompok lain dengan santun memperhatikan 
langkag-langkah dan  kebenaran hasilnya 

• Kelompok lain dengan santun siap untuk membenahi, bila ada langkah atau hasil 
yang belum benar. 

• Guru mengamati dan membimbing seperlunya.dan mengajak siswa untuk memberi 
hadiah dengan tepuk tangan bagi yang telah menyelesaikan dengan benar. 

. Kedua  ( 40 menit ) 
• Siswa berkelompok antara 3-4 anak dan bekerja sama mendiskusikan tugas, setiap 

kelompok menerima Lembar Tugas diskusi 1.2.3.b. halaman 13, no.3 (terlampir)., 
guru memantau jalannya diskusi , bantuan secukupnya diberikan pada kelompok yang 
mengalami kesulitan 



• Perwakilan diantara kelompok dengan percaya diri menulis di papan untuk 
mempresentasikan hasil yang di peroleh.  

• Kelompok lain memperhatikan langkah-langkah dan hasilnya dan siap untuk 
membenahi dengan santun, bila ada langkah atau hasil yang belum benar. 
 

3. Kegiatan Penutup  ( 5 menit ) 
a. Guru membimbing siswa untuk mengingatkan kembali Syarat dua segitiga yang 

kongruen ( ada 3 sifat ). 
b. Secara perorangan diberi Tugas rumah 1.2.2 halaman 30 no. 10,  halaman 31 

no.12 ( Terlampir ). Buku siswa MATEMATIKA Kelas IX edisi 2 tahun 2004 
warna kuning hijau merah . 

c. Salam senyum 

E .Alat, Bahan dan sumber Belajar 

1. Buku Siswa Matematika Kelas IX Edisi 2 Tahun 2008 Halaman.8-10 Dan Halaman 22-
24,28  

2. Buku Lain Yang Relevan ( Lks Merpati ) 
3. Buku Siswa Matematika Kelas IX Edisi 2 Tahun 2008 Halaman.8,9,10 Dan Halaman 

Aa,12,13,14 ,15 
 

F. Penilaian 
Teknik  : tes tertulis 
Bentuk instrumen : uraian 
Instrumen   : 

A. PEMAHAN KONSEP 
 
1.   
 
 
 
 
 
  
 
 
2.   
 
 
 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN 
 
 
 
A. PEMAHAMAN KONSEP 

1 a. ∠ UVT = ∠ URS   ;   ∠ UTV =  ∠ USR   dan  ∠ VUT = ∠ RUS 

b. Dua segitiga  yang sebangun adalah  

 Segitiga UVT dan segitiga URS 

 c. Perbandingan sisi yang bersesuaian yang sama adalah 
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2 a. ∆ NGA kongruen dengan ∆ MTR 
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Perhatikan gambar di samping ! 
a. Tulislah sudut-sudut  bersesuaian yang sama besar! 

( nama sudut dituliskan dengan tiga huruf )  
b. Tulislah dua segitiga yang sebangun! 
c. Tulislah perbandingan sisi-sisi bersesuaian yang 

sama ! 
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Perhatikan gambar di samping ! 
a. Tulilah pasangan sudut yang sama ! 
b. ∆ NGA dan ∆ MTR sebangun atau kongruen ? 
c. Tulislah alasan dari jawabanmu ! 
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 b. Karena Dua sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut sama  

  besar dan sisi yang terapit sama panjang 

 c. ∠ ANG = ∠  RMT  ; ∠ AGN = ∠RTM   dan   NG  =  MT  

 

 
 
 
 
 
  

Mengetahui :                  , .................. 
Kepala SMP ...........                                                  Guru Mata Pelajaran           
 
 

 
 
 
 
 

  15  x 2/3  =  10


