
SILABUS PEMBELAJARAN 

Standar Kompetensi : ALJABAR  

            2. Memahami aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel 

Penilaian Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik Bentuk Contoh 
Instrumen 

Aloka
si 

Wakt
u 

Sumber 
belajar 

Nilai 
Karakter 

2.4. 
Menyelesaiak
an 
Pertidaksama
an Linier Satu 
Variabel 

Pertidaksama
an Linier 

• Setiap peserta 
didik mengenali 
PtLSV dalam 
berbagai bentuk 
dan variasi. 

 

• Mengenali 
PtLSV 
dalam 
berbagai 
bentuk dan 
variasi. 

 

Tes 
tertulis 

Daftar 
pertanya
an 

Manakah yang 
merupakan 
PtLSV? 

a. 3a+5>2 
b. -4h+4≤5 
c. 8x-7=10 

1x40 
 
 
 
 
 

Buku 
teks, 
lingkun
gan 

Cinta 
Ilmu 

  • Secara individu, 
peserta didik 
menentukan 
bentuk satuan 
dari PtLSV 
dengan cara ke 
dua ruas 
ditambah, 
dikurangi, 
dikalikan, atau 
dibagi dengan 
bilangan yang 
sama. 

• Menentuka
n bentuk 
setara dari 
PtLSV 
dengan 
cara 
keduaruas 
ditambah, 
dikurangi, 
dikalikan  
atau dibagi 
dengan 
bilangan 
yang sama. 

 

Tes 
tertulis 

Uraian Bentuk yang 
setara dengan 
6x-8≥10 adalah 

a. 5x-7≥9 
b. 6x+8≥10 
c. 3x-4≥5 

2x40  Mandiri 

  • Secara individu 
peserta didik 
menentukan 
penyelesaian 
PtLSV. 

• Menyeles
aiakan 
PtLSV. 

Tes 
tertulis 

Uraian Penyelesaian 
dari 3m-2≤10 
adalah............... 

2x40  Mandiri 



Standar Kompetensi : 4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram venn dalam pemecahan masalah  

Penilaian Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

  

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik Bentuk Contoh 
Instrumen 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
belajar 

Nilai 
Karakter 

4.3 
Melakukan 
operasi irisan, 
gabungan 
(difference) 
dan 
komplemen 
pada 
himpunan. 

Himpunan Mendiskusikan 
pengertian irisan dan 
gabungan dua 
himpunan 

Menuliskan irisan, 
gabungan, kurang dari 
dua himpunan  

Setiap peserta didik 
dapat menuliskan 
notasi gabungan dua  
himpunan 

Secara individu dapat 
menyatakan notasi 
irisan dua  himpunan 

Menjelaskan 
pengertian irisan 
dan gabungan 
dua himpunan 

Tes tulis Tes isian Jika 
A=Himpunan 
bilangan prima 
kurang dari 10 
dan 
B=Himpunan 
bilangan bulat 
antara 5 dan 
15 maka :  

A∩B =............ 

AUB=............. 

2x40 Buku 
teks 

Kerja 
sama, 
tanggung 
jawab 

  Mendiskusikan 
pengertian kurang dari 
suatu himpunan ke 
himpunan lainnya. 

Menuliskan kurang 
(difference) suatu 
himpunan dari 
himpunan lainnya 

Menuliskan notasi 

Menjelaskan 
kurang 
(difference) 
suatu himpunan 
dari himpunan 
lainnya 

Tes tulis Tes isian Kalau  
A=Himpunan 
bilangan bulat 
antara -5 dan 5  

dan 
B=Himpunan 
bilangan ganjil 
kurang dari 0 
maka 

2x40 Buku 
teks 

Kerja 
sama, 
tanggung 
jawab 



kurang suatu 
himpunan dari 
himpunan lainnya. 

A-B=............ 

 
Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber belajar Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan 

Pembelajaran 
  

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik Bentuk Contoh 
Instrumen 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
belajar 

Nilai 
Karakter 

  Mendiskusikan 
komplemen suatu 
himpunan.  
Menuliskan komplemen 
suatu himpunan. 
Menuliskan notasi 
komplemen suatu 
himpunan. 

• Menjelaskan 
komplemen dari 
suatu himpunan

Tes Tulis Tes 
Uraian 

Tulislah 
komplemen dari 
X={2,4,6,8,10} 
Jika himpunan 
semestanya 
adalah 
S=Himpunan 
bilangan bulat 
lebih dari atau 
sama dengan 0 
dan kurang dari 
atau sama 
dengan 10. 

  Kerja 
sama, 
percaya 
diri. 

 


