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SILABUS PEMBELAJARAN 
Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN  

Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah 
Penilaian  

Kompetensi  
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajar-an Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
 Instrumen

Contoh 
Instrumen 

Alokasi 
Waktu 

Budaya dan 
karakter 

Sumber  
Belajar 

Teorema 
Pythagoras 

Menemukan Teorema Pythagoras dengan 
menggunakan persegi-persegi 
 
 

3.1.1 Menemukan Teorema 
Pythagoras  

 

Tes tulis 
 
 

Tes uraian
 

 

Jika panjang sisi siku-siku 
suatu segitiga adalah a cm dan 
b cm, dan panjang sisi miring 
c cm, maka tuliskan hubungan 
antara a, b, dan c. 

Buku teks, 
kertas 

berpetak, 
model 

Pythagoras 
 Menuliskan rumus Teorema Pythagoras 

pada segitiga siku-siku 
3.1.2 Menghitung panjang sisi 

segitiga siku-siku jika dua 
sisi lain diketahui 

3.1.3 Menentukan jenis 
segitiga (siku-siku, 
lancip, atau tumpul) dari 
panjang sisi-sisinya 

 

Tes tulis Tes uraian Panjang salah satu sisi siku-
siku 12 cm, dan panjang sisi 
miring 13 cm. Hitunglah 
panjang sisi siku-siku yang 
lain 

 

3.1 
Menggu-nakan 

Teorema 
Pythagoras untuk 

menentukan 
panjang sisi 

segitiga siku-
siku. 

 Menerapkan Teorema Pythagoras pada 
segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 

3.1.4 Menghitung perbandingan sisi 
sisi segitiga siku-siku 
istimewa (salah satu sudutnya 
300, 450, 600) 

Tes tulis Tes uraian Segitiga ABC siku-siku di B. 
Sudut A = 300 dan panjang 
AC = 6 cm. Hitunglah panjang 
sisi AB dan BC. 

 
4x40’ 

 

Disiplin, 
Kerjasama, 

Menghor-mati 
orang lain 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Satuan Tingkat Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : VIII/ 1 
Materi : Teorema Pythagoras 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Jumlah Pertemuan : 1 pertemuan 

 

I. Standar Kompetensi 

3. Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar 

3.1. Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Kognitif 
1. Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku yang diketahui dua sisinya. 
2. Menentukan jenis segitiga (siku-siku, lancip, atau tumpul) dari panjang sisi-sisinya. 

b. Afektif 
1. Karakter 

Disiplin 
2. Ketrampilan Sosial 

Bekerja sama 
Mengormati orang lain 

IV. Tujuan Pembelajaran 

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

1. Mengidentifikasikan persoalan dan menuliskan bentuk rumus Pythagoras yang sesuai 
dengan persoalan yang dihadapi. 

2. Menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari panjang sisi lain yang telah 
diketahui. 

3. Mengidentifikasikan sisi paling panjang yang dimiliki oleh sebuah segitiga. 
4. Menentukan jenis segitiga (siku-siku, lancip, atau tumpul) dari panjang sisi-sisinya.   

b. Afektif 
1. Karakter 

Siswa untuk berlatih disiplin (mematuhi aturan) melalui proses kegiatan 
pembelajaran. 

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

V. Materi Ajar (Terlampir) 

Teorema Pythagoras dan penggunaannya untuk: 
a. menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari panjang sisi lain yang telah 

diketahui. 
b. Menentukan jenis segitiga dari jenis sudutnya (siku-siku, lancip, atau tumpul)   

 



VI. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 
b. Tanya Jawab terarah 
c. Diskusi 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Karakter/ Ketrampilan 
Sosial 

Keterlaksanaan 
(terlaksana/ tidak 

terlaksanan) 

Saran 
Perbaikan 

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 
penyebutan rumus Pythagoras 
berdasar gambar segitiga yang 
diketahui, serta 
penyederhanaan bentuk akar.  

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

  

Kegiatan Inti (± 55 menit) 
3 Guru memberi kartu (form 

kartu 1 terlampir) pada setiap 
bangku (2 siswa) dan 
menyampaikan informasi yang 
harus dilakukan oleh siswa 
(rincian terlampir) terhadap 
kartu tersebut. 

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 menginformasikan agar 
kartu ditukar antar bangku dan 
meminta siswa yang menerima 
menentukan bersama (teman 
sebangku) panjang sisi segitiga 
yang belum diketahui dalam 
bentuk akar yang paling 
sederhana. Jawaban ditulis di 
kartu. 

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

  

6 Siswa menyelesaikan tugas 
yang diterima. 

Siswa dilatih 
bertanggungjawab untuk 
menyelesaikan tugas 
dengan teliti. 

  

7 Guru menginformasikan agar 
kartu kartu dikembalikan ke 
pemiliknya kemudian diminta 
pemiliknya mencocokkan 
dengan jawabannya. 

Siswa dilatih 
bekerjasama dengan 
teman lain untuk bertukar 
kartu dengan tertib. 

  



 
8 Guru menginventaris 

pekerjaan siswa yang tidak 
sama dan menuliskan di papan 
tulis untuk dibahas bersama 
melalui metode tanya jawab 
terbimbing 

Siswa dilatih menghargai 
orang lain dengan 
memperhatikan informasi 
guru dan bekerjasama 
secara klasikal untuk 
menyelesaikan masalah. 

  

9 Guru membagikan pada 
masing-masing bangku satuset  
lidi kertas (terdiri dari 4 ukuran 
masing-masing tiga buah) 
berikut memberikan informasi 
(intruksi bentuk kartu 2 
terlampir) yang harus 
dilakukan dengan lidi tersebut. 

Siswa dilatih menghargai 
orang lain dengan 
memperhatikan informasi 
guru. 

  

10 Siswa bersama teman 
sebangku bekerja sama 
mengerjakan tugas yang 
diberikan guru. 

Siswa dilatih menghargai 
orang lain dengan an 
bekerjasama dengan 
teman sebangku untuk 
menyelesaikan masalah. 

  

11 Guru meminta beberapa 
bangku (minimal 4 bangku) 
menulis kesimpulan yang 
diperoleh kemudian 
mendiskusikan secara klasilan 
melalui tanya-jawab 
terbimbing untuk menyusun 
kesimpulan yang benar. 

Siswa dilatih menghargai 
orang lain dengan 
memperhatikan informasi 
guru dan bekerjasama 
secara klasikal untuk 
menyelesaikan masalah. 

  

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  : - uraian singkat dalam bentuk Kartu Penugasan 
b. Alat Penilaian : - Lembar aktifitas  

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. Batang kertas 
2. Kartu Penugasan 
 

Mengetahui …………, 24 Juli 2011 
Kepala ……………. Guru Mata Pelajaran 
 
  
 Drs. Gunawan Susilo 
 Nip 19640805 199903 1 004 
 
 



X. Lampiran 

a. MATERI APRESEPSI 
- Rumus Pythagoras 
- Menyederhanakan Bentuk Akar 

Contoh: (*) 25  = 25  = 5 

 (*) 125  = 3.52  = 25 3  = 5 3  
b. MATERI 

Rumus Pythagoras 
Pada segitiga pada gambar diatas berlaku rumus Pythagoras berikut: 

222 bac +=  atau 222 bac +=  
222 bca −=  atau 222 bca −=  
222 acb −=  atau 222 acb −=  

 

Menentukan Jenis Segitiga berdasarkan sudutnya (siku-siku, lancip, atau tumpul) 
menggunakan prinsip Rumus Pythagoras. 

Untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan sudutnya (siku-siku, lancip, atau 
tumpul) menggunakan langkah-langkah berikut ini: 

• Indentifikasi panjang semua sisi segitiga (misal: a, b, dan c dengan c adalah 
satu sisi yang paling panjang). 

• Jika segitiga: 
• siku-siku jika 222 cba =+  
• lancip jika 222 cba >+  
• tumpul jika 222 cba <+  
 

c. KARTU PENUGASAN 
KARTU I 

 
KARTU I 

 
 
 
 
 
 
 
Isilah titik titik pada semua segitiga tersebut dengan bilangan yang berbeda dari 
bilangan yang tesedia dibawah ini: 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Menentukan nilai: 

...........................=x  ................................=y  .........................=z  

   =  …………………. = …………………….. = ………………… 
 =  …………………. = …………………….. = ………………… 
 =  …………………. = …………………….. = …………………  
 
Tugas kelompok pembuat soal: 
 

• Memilih enam buah bilangan yang tersedia pada kartu untuk mengisi titik-
titik untuk panjang sisi segitiga pada gambar diatas. 

• Mencari nilai x, y, dan z pada segitiga diatas sebagai panjang sisi-sisi yang 
belum diketahui dalam bentuk paling sederhana. Jawaban dirahasiakan untuk 
umum dan dilakukan diluar kartu. 

 
Kartu disediakan 4 macam dengan perbedaan pada gambar segitiga dan kelompok 
bilangan yang disediakan. 

a 

b 

c 

x y 

z 



KARTU II  
 

KARTU II 
Lakukan 

• Ambil tiga pasang lidi kertas masing masing dari selompok a dan b. 
• Buat sudut siku-siku, tumpul, dan lancip dari ketiga pasang lidi dengan titik 

sudut terletak pada pertemuan ujung lidi. 
• Pada masing-masing sudut, hubungkan ujung-ujung lidi yang tidak menjadi 

titik sudut menggunakan sisa lidi, kemudian hilangkan bagian lidi yang tidak 
diperlukan.  

• Tandai lidi tambahan dengan c untuk segitiga siku-siku, d untuk segitiga 
tumpul, dan e untuk segitiga lancip. 

• Bandingkan panjang lidi c, d, dan e. 
• Jika c, d, dan e juga mewakili panjang masing-masing kemudian lengkapi … 

pernyataan berikut dengan < atau >: 
o c ….. d dan c2 …. d2  
o e …. e  dan c2 …. e2 
o apakah c2 = a2 + b2 ? sebut alasannya 
o pada sudut tumpul berlaku a2 + b2 ….d2 
o pada sudut lancip berlaku a2 + b2 ….e2 

• Apakah besar sudut yang menghadap sebuah sisi segitiga dapat ditentukan 
jenisnya menggunakan prinsip teorema Pythagoras ?  

 
Untuk mencapai kesimpulan yang diharapkan dalam diskusi dapat digunakan metode 
Tanya jawab terbimbing seperti berikut: 

• Buat beberapa segitiga dengan sudut paling besar sudut lancip. Apakah selalu 
segitiga lancip ? 

• Buat beberapa segitiga dengan sudut paling besar sudut tumpul. Apakah 
selalu segitiga tumpul ? 

• Buat beberapa segitiga dengan sudut paling besar sudut siku-siku. Apakah 
selalu segitiga siku-siku ? 

• Benarkah jenis segitiga sama dengan jenis sudut terbesarnya ? 
• Apakah sisi dihadapan sudut terbesar merupakan sisi paling panjang ? 
• Apakah besar sudut yang menghadap sebuah sisi segitiga dapat ditentukan 

jenisnya menggunakan prinsip teorema Pythagoras ?  
• Apakah jenis segitiga dapat diteliti dari sisi-sisi segitiga ? bagaimana 

langkahnya ? 
 

d. PENILAIAN 
Pedoman Penilaian Aktifitas Siswa (Pk1) 

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 Kedisiplinan 

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

1 

Berperan sangat aktif  dalam menyelesaikan tugas 
kelompok 

4 

Berperan aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok 3 
Berperan cukup aktif menyelesaikan tugas kelompok 2 

2 Kerjasama 
dalam 
kelompok 

Berperan kurang aktif dalam menyelesaikan tugas 
kelompok 

1 

Berperan sangat aktif  dalam diskusi kelas baik sebagai 
sumber ilmu atau penggali informasi 

4 3 Kerjasama 
dalam diskusi 
kelas Berperan aktif dalam diskusi kelas baik sebagai sumber 3 



ilmu atau penggali informasi 
Berperan cukup aktif dalam diskusi kelas baik sebagai 
sumber ilmu atau penggali informasi 

2 
  

Berperan kurang aktif dalam diskusi kelas baik sebagai 
sumber ilmu atau penggali informasi 

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 

4 Menghormati 
orang lain 

Kurang menghormati orang lain dalam proses 
pembelajaran 

1 

 
Pedoman Penilaian Hasil Pekerjaan Siswa(Pk2) 
 

No Uraian Rubrik Skor 
Soal yang dibuat rasional  4 
Satu soal yang dibuat tidak rasional  3 
Dua soal yang dibuat tidak rasional 2 

1 Pembuatan soal 

Semua soal yang dibuat tidak rasional 1 
Kunci yang dibuat semua benar 4 
Satu kunci yang dibuat salah 3 
Dua kunci yang dibuat salah 2 

2 Pembuatan kunci 

Semua kunci yang dibuat salah 1 
Jawaban yang dibuat semua benar 4 
Satu jawaban yang dibuat salah 3 
Dua jawaban yang dibuat salah 2 

3 Menjawab soal 

Semua jawaban yang dibuat salah 1 
 

e. TUGAS RUMAH 
Kerjakan: 
1.  Pada gambar samping, x adalah panjang salah satu sisi 

segitiga tersebut. Tentukan nilai x ! 
2.  Segitiga ABC adalah siku-siku di A dengan panjang AB = 6 

cm dan BC = 12 cm.  
a. Buat sketsa segitiga ABC  
b. Lengkapi sketsa dengan panjang sisi-sisinya dan beri 

panjang sisi AC dengan y 
c. Tentukan nilai y 

3.  Dengan memeriksa sisi-sisi segitiga berikut tentukan jenis segitiga itu berdasarkan 
sudutnya (lancip, tumpul, atau siku-siku). 
a. sisi-sisi segitiga 5 cm, 6 cm, dan 7 cm 
b. sisi-sisi segitiga 5 cm, 13 cm, dan 12 cm 
c. sisi-sisi segitiga 5 cm, 10 cm dan 10 cm 
 

Kunci: 
1.  112441001441012 22 ==−=−=x  

2. a. dan b c. cmy 3610836144612 22 ==−=−=  
 
3. a. 52 + 62 > 72 maka berupa segitiga lancip  

b. 52 + 122 = 132 maka berupa segitiga siku-siku  
c. 52 + 102 > 102 maka berupa segitiga lancip 

  

x 

12

10

6cm

12cm

y 

C 

A 

B 


