
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMK NEGERI 11 Surabaya 

Mata pelajaran   : Matematika 

Pokok Bahasan   : Matrik 

Kelas /Semester  : X/2 

Alokasi waktu  : 8x45 (menit) / 4 pertemuan 

 

A. Standar Kompetensi : 

- Memecahkan Masalah berkaitan dengan konsep matrik. 

B. Kompetensi Dasar : 

- Mendiskripsikan macam-macam matrik. 

C. Indikator   : 

Kognitif 

   Indikator produk 

1. Menuliskan pengertian,nilai,ordo pada matrik 

2. Menuliskan unsur-unsur dan notasi pada matrik. 

3. Menuliskan macam-macam matrik menurut jenis dan relasinya. 

 Indikator proses 

1. Menentukan notasi dan ordo pada matrik 

2. Menentukan baris dan kolom pada matrik sesuai dengan jenis-jenis matriknya. 

3. Menentukan nilai variabel pada kesamaan dua matrik 

Yang telah di tentukan matriknya 

 Afektif 

 Sosial 

1. Mengajukan pertayaan 

2. Menyampaikan jawaban /pendapat 

3. Bekerja sama dalam kelompok 

 Karakter 

1. Jujur dalam menuliskan hasil 

2. Terbuka dalam menanggapi pendapat 

3. Disiplin dalam mengerjakan tugas. 

D. Tujuan pembelajaran 

Kognitif 

 Produk 

1. Diberikan materi matrik,siswa dapat menyimpulkan materi matrik 

2. Diberikan materi matrik,siswa dapat membedakan macam-macam matrik sesuai dengan 

jenis-jenis matrik 



3. Diberikan materi matrik siswadapat menyimpulkan pengertian kesamaan dua matrik 

 Proses 

1. Diberikan langkah-langkah penyelesaiannya. Siswa dapat menentukan notasi dan ordo 

pada matrik 

2. Diberikan Langkah-langkah penjelasannya.siswa dapat menentukan baris dan kolom 

pada matrik sesuai dengan jenis-jenis matriknya 

3. Diberikan langkah-langkah penyelesaiannya siswa dapat menentukan nilai variabel dari 

kesamaan dua matrik yang telah di tentukan matriknya. 

     Efektif 

 Sosial 

1. Pada saat mengikuti KBM yang berpusat pada siswa,siswa berani mengajukan 

pertanyaan tanpa terlebih dahulu  di perintahkan oleh guru 

2. Pada saat mengikuti KBM yang berpusat pada siswa,siswa berani mengajukan pendapat 

tanpa terlebih dahulu din perintahkan oleh guru 

3. Pada saat mengikuti KBM yang berpusat  pada siswa,siswa dapat bekerjasama dalam 

kelompok tanpa terlebih dahulu  di perintahkan oleh guru 

 Karakter 

1. Pada saat mengerjakan tugas,siswa jujur dalam mengerjakan/menyelesaikan tugasnya  

tanpa terlebih dahulu di perintah oleh guru 

2. Pada saat mengerjakan tugas,siswa terbuka dalam menanggapi pendapat orang lain 

tanpa terlebih dahulu diperintah oleh guru 

3. Pada saat mengerjakan tugas,siswa disiplin dalam mengerjakan tugas tanpa diperintah 

oleh guru 

E. Materi pembelajaran :   Matrik. 

F. Model Pembelajaran : 

1. Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 

2. Metode   : Tanya jawab.Pemberian tugas dengan diskusi kerja kelompok.                                          

G. Langkah-Langkah kegiatan  (2x 45 menit) 

     Pertemuan ke satu 

 Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru memotifasi siswa  dengan mengatakan bahwa dalam kehidupan  sehari-hari 

banyak  ditemukan data dengan berbagai bentuk matrik . ( fase 2) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran matrik.     

( fase 1) 

 Kegiatan Inti (75 menit) 

 

1. Guru menyampaikan informasi tentang pengertian  matrik notasi matrik baris kolom 

elemen dan ordo metrik. (fase 2) 



2. Guru mengorganiskan siswa kedalam  kelompok-kelompok belajar dan membantu 

setiapmkelompok agar melakukan Secara efisien. ( fase3)  

3. Guru meminta setiap kelompok untuk mengerjakaan LKS 1(Selama diskusi 

berlangsung,Guru memantau kerja dari  masing-masing kelompok dan mengarahkan 

siswa yang mengalami kesulitan) dengan jujur,disiplin dan tanggung jawab. (fase 4) 

4. Setelah setiap kelompok selesai mengerjakaan LKS1 siswa masih dalam sekelompok di 

minta melanjutkan .mengerjakaan kegiatan 3 pada buku siswa halaman 2 yaitu mengenai 

notasi baris kolom elemen dan ordo matrik (Guru membimbing siswa mengerjakan 

kegiatan kelompok dan mengarahkan siswa yg mengalami kesulitan) dengan 

jujur,disiplin dan tanggung jawab. (fase 4) 

5. Guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya  di papan 

tulis sedangkan kelompok yang lain memberikan tanggapan (Guru membantu jalannya 

diskusi dan merumuskan jawaban yang benar ) dengan terbuka dalam menanggapi 

pendapat. (fase 5) 

6. Guru menjelaskan  secara ringkas tentang pengertian,notasi ,baris kolom,elemen dan ordo 

pada matrik dengan terbuka dalam menanggapi pendapat. (fase 5) 

7. Guru memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang hasil kerjanya 

menonjol. (fase 6) 

 Penutup (5 menit) 

1. Guru membimbing siswa untuk  merangkum materi pelajaran. 

2. Guru memberi tugas rumah pada siswa,soal dipilih dari soal latihan pada buku siswa 

halaman .......... 

 

Pertemuan ke dua 

Pendahuluan (10menit) 

1. Mengigatkan kembali materi pertemuan sebelumnya yaitu pengertian matrik,baris 

kolom elemen,dan ordo matrik. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran meliputi,tujuan produk,proses dan efektif. 

(fase 1) 

3. Menginformasikan model pembelajaran yang akan di gunakan yaitu pembelajaran 

komperatif. 

 

Kegiatan inti (75 menit) 

1. Menyampaikan informasi tentang jenis-jenis matrik yang mengacu pada buku 

siswa. (fase 2) 

2. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok  dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan secara efisien. (fase 3) 

3. Meminta setiap kelompok untuk mengerjakan LKS2(selama diskusi 

berlangsung,guru memantau kerja dari masing-masing kelompok dan 

mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan)   dengan jujur,disiplin dan  

tanggung jawab. ( fase4) 



4. Setelah setiap kelompok selesai mengarjakan LKS 2.Siswa masih dalam 

kelompoknya ditandai mengenai jenis-jenis matrik yang dipresentasikan dari soal 

LKS 2 dari soal LKS2   dengan jujur,disiplin dan tanggung jawab. (fase 4) 

5. Meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan 

papan tulis .Sedangkan kolompok yang lain memberikan tanggapan dengan 

terbuka menanggapi pendapat. fase5) 

6. Meminta siswa mengerjakan soal kuis setelah selesai langsung dikoreksi dengan 

cara memberikan kunci jawaban dan pekerjaan merekadipertukarkan dengan 

teman lain dengan jujur disiplin dan tanggung jawab. 

7. Guru memberikan penghargaan kepada induvidu atau kelompok yang hasil 

kerjaannya. (fase6)  

Penutup (5 menit) 

1. Guru membimbing siswa untuk merangkum materi pelajaran. 

2. Guru memberi tugas rumah  pada siswa.Soal dipilih dari soal latihan buku siswa 

halaman  

 

Pertemanan ke-3 

Pedahuluan ( 10 menit) 

1. Mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya yaitu jenis-jenis matrik 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran  pada 

pembelajaran kesamaan matrik.  (fase 1) 

 

Kegiatan inti  

1.  Menyampikan informasi tentang pembelajaran kesamaan matrik yang mengaju 

pada buku siswa.  (fase 2) 

2. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok dan membantu 

setiap kelompok aga mau melakukan secara efisien. (fase 3) 

3. Meminta setiap kelompok untuk mengerjakan LKS 3 dengan jujur,disiplin dan       

tanggung jawab .  (fase 4) 

4. Setiap kelompok selesai mengerjakan LKS-3.Siswa masih dalam kelompok di 

tanya mengenai kesamaan matrik yang di presentasikan dari soal LKS-3 dengan 

jujur disiplin dan tanggung jawab. (fase 4) 

5. Meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di papan tulis 

, sedangkan kelompok yang lain memberikan tanggapan dengan terbuka dalam 

menanggapi pendapat. (fase 5) 

6. Meminta siswa mengerjakan soal kuis dan  setelah selesai langsung dikoreksi 

dengan cara memberikan kunci jawaban dan pekerjaan mereka dipertukarkan 

dengan teman lain dengan jujurdisiplin dan tanggung jawab. (fase 5) 

7. Guru memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang hasil 

kerjaannya menonjol. (fase 6) 



 

Penutup (5 menit) 

1. Guru membimbing siswa untuk merangkum materi pelajaran  

2. Guru memberikan tugas rumah pada siswa soal dipilih dari soal latihan pada buku 

siswa halaman ............ 

 

Pendahuluan Pertemuan ke empat (10 menit) 

1. Mengigatkan kembali materi pertemuan sebelumnya yaitu mengenai kesamaan 

matrik. 

2. Menginformasikan model pembelajaran yang aka digunakan, pembelajaran 

kooperatif . 

 

Kegiatan inti (75menit) 

1. Guru menyajikan informasi tentang transpose matrik dengan demonstrasi sesuai 

dengan LKS-4. (fase 2) 

2. Guru mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok dan membantu setiap 

kelompok agarmelakukan secara efisien. (fase 3) 

3. Meminta setiap kelompok untuk mengerjakan LKS-4 dengan jujur disiplin dan 

tanggung jawab    (fase 4) 

4. Setelah setiap kelompok selesai mengerjakan LKS 4 siswa masih dalam kelompok 

ditanyai mengenai transpose matrik yang dipresentasikan dari soal LKS-4  dengan 

jujur disiplin dan tanggung jawab    (fase 4) 

5. Meminta beberapa kelompok untuk hasil diskusi di papan tulis.Sedangkan kelompok 

yang memberikan tanggapan  dengan hati terbuka dalam menanggapi pendapat     

(fase 5) 

6. Meminta siswa mengerjakan soal kuis dan setelah selesai langsung dikoreksi dengan 

cara memberikan kunci jawaban pada mereka dan pekerjaan mereka dipertukarkan 

dengan teman lain dengan jujurdisiplin dan tanggung jawab   (fase 5) 

7. Guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok  

 

Penutup (10 menit) 

1. Membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran  

2. Menugaskan siswa untuk mengerjakan soal pada halaman ....... 

H. Alat dan sumber pembelajaran 

1. Buku pelajaran 

2. LKS 

 

I. Penilaian 

1. penilaian kognetif : Penilaian kinerja (Penilaian atentik) 

2. penilaian efektif  : Pengamatan terhadap ketrampilan kooperatuf yang pada 

kelompok 

3. Bentuk instrumen. : Uraian 



 

 

Instrument 

1. Jika diketahui matrik    A =     maka tentukanlah  

a) Ordo matrik. 

b) Unsur – unsur pada baris ke 2. 

c) Unsur – unsur pada baris ke 3 

d) Unsur – unsur pada baris ke 2 kolom ke 3. 

2. Jika A=     ; B =     . Maka tentukan nilai dari : 

a. A + B 

b. A – B 

c. A . B 

3. Jika A =      ;  B =        dan B
T 

= A, tentukan nilai X dan Y! 

 

4. Jika    +    =     , tentukan nilai x, y dan z ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


