
SILABUS 
NAMA SEKOLAH  : SMK 
MATA PELAJARAN  : Matematika  
KELAS / SEMESTER                 : XI / 1 
STANDAR KOMPETENSI : Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah 
ALOKASI WAKTU  : ... x45 menit 
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5.1 Menentukan dan 
menggunakan nilai  
perbandingan 
trigonometri suatu 
sudut.  

 

 Perbandingan 
trigonometri  

 Panjang sisi dan 
besar sudut 
segitiga siku-siku  

 Perbandingan 
trigonometri di 
berbagai kuadran 

 Menjelaskan 
pengertian 
perbandingan 
trigonometri suatu 
sudut segitiga 
siku-siku secara 
mandiri 

 Menentukan nilai 
perbandingan 
trigonometri suatu 
sudut segitiga 
siku-siku secara 
mandiri 

 Menentukan 
panjang sisi dan 
besar sudut 
segitiga siku-siku 
menggunakan 
perbandingan 
trigonometri 
melalui diskusi 
kelompok 

 Menentukan nilai 
perbandingan 
trigonometri suatu 
sudut diberbagai 
kuadran melalui 
diskusi kelompok 

 Menerapkan 
konsep 
perbandingan 
trigonometri pada 
program keahlian 

 

 

 Perbandingan 
trigonometri suatu 
sudut ditentukan 
dari sisi-sisi  
segitiga siku-siku 
secara mandiri 

 Perbandingan 
trigonometri 
dipergunakan 
untuk menentukan 
panjang sisi dan 
besar sudut 
segitiga siku-siku 
melalui diskusi 
kelompok 

 Sudut-sudut 
diberbagai 
kuadran ditentukan 
nilai perbandingan 
trigonometrinya 
melalui diskusi 
kelompok 

 Kuis 

 Tes lisan 

 Tes tertulis 

 Pengamata
n  

 Penugasan  

   o Modul 
Trigonomet
ri 

o Referensi 
lain yang 
relevan 

o Mandiri 
Demokrati
s 
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5.2 Mengkonversi 
koordinat kartesius 
dan kutub 

 Koordinat 
kartesius dan 
kutub 

 Konversi koordinat 
kartesius dan 
kutub 

 Menjelaskan 
pengertian 
koordinat kartesius 
dan koordinat 
kutub secara 
mandiri 

 Menggambar letak 
titik pada koordinat 
kartesius dan 
koordinat kutub 

 Mengkonversi 
koordinat kartesius 
ke koordinat kutub 
atau sebaliknya 
melalui diskusi 
kelompok 

 

 Koordinat 
kartesius dan 
koordinat kutub 
dibedakan sesuai 
pengertiannya 
secara mandiri 

 Koordinat 
kartesius 
dikonversi ke 
koordinat kutub 
atau se-baliknya 
sesuai prosedur 
dan rumus yang 
berlaku melalui 
diskusi kelompok 

 Kuis 

 Tes lisan 

 Tes tertulis 

 Pengamata
n  

 Penugasan  

   o Modul 
Trigonomet
ri 

o Referensi 
lain yang 
relevan 

 

 

o Mandiri 
Demokrati
s 

5.3 Menerapkan aturan 
sinus dan kosinus  

 Aturan sinus dan 
kosinus 

 Menemukan 
aturan sinus  

 Menggunakan 
aturan sinus untuk 
menentukan 
panjang sisi atau 
besar sudut suatu 
segitiga dengan 
mempresentasikan 
hasil diskusi 

 Menemukan 
aturan kosinus  

 Menggunakan 
aturan kosinus 
untuk menentukan 
panjang sisi atau 
besar sudut suatu 
segitiga dengan 
mempresentasikan 
hasil diskusi 

 

 Aturan sinus 
digunakan untuk 
menentukan 
panjang sisi atau 
besar sudut pada 
suatu segitiga 
melalui diskusi 
kelompok  

 Aturan kosinus 
digunakan untuk 
menentukan 
panjang sisi atau 
besar sudut pada 
suatu segitiga 
melalui diskusi 
kelompok 

 Kuis 

 Tes lisan 

 Tes tertulis 

 Pengamata
n  

 Penugasan  

   o Demokrati
s 
Mengharg
ai prestasi 
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5.4 Menentukan luas 
suatu segitiga 

 Luas segitiga  Menjelaskan 
konsep luas 
segitiga 

 Menemukan 
beberapa rumus 
luas segitiga yang 
terkait dengan 
fungsi trigonometri 

 Menentukan luas 
segitiga secara 
mandiri  

 Luas segitiga 
ditentukan 
rumusnya 

 Luas segitiga 
dihitung dengan 
menggunakan 
rumus luas 
segitiga secara 
mandiri 

 Kuis 

 Tes lisan 

 Tes tertulis 

 Pengamata
n  

 Penugasan  

 

   o Mandiri 

5.5 Menerapkan rumus 
trigonometri jumlah 
dan selisih dua 
sudut  

 Rumus 
trigonometri jumlah 
dan selisih dua 
sudut 

 Menguraikan 
bentuk-bentuk 
antara lain : 
- sin ( A ± B ) 
- cos ( A ± B ) 
- tan ( A ± B ) 

• Menerapkan rumus 

diatas pada 
penyelesaian soal 
secara mandiri  
• Menemukan rumus 

sudut rangkap melalui 
diskusi kelompok  

• Menggunakan 

rumus trigonometri 
sudut rangkap dalam 
menyelesaikan soal-
soal melalui diskusi 
kelompok 

 

 Rumus 
trigonometri jumlah 
dua sudut di 
gunakan untuk 
menyelesaikan 
soal secara 
mandiril  

 Rumus 
trigonometri selisih 
dua sudut di 
gunakan untuk 
menyelesaikan 
soal secara 
mandiri  

 Kuis 

 Tes lisan 

 Tes tertulis 

 Pengamata
n 

 Penugasan 

   o Modul 
Trigonomet
ri 

o Referensi 
lain yang 
relevan 

 

 

o Mandiri 
Demokrati
s 
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5.6  Menyelesaikan 
persamaan 
trigonometri  

 Identitas dan 
persamaan 
trigonometri  

 Menemukan 
identitas 
trigonometri seperti 
: 
- sin² x + cos² x 

= 1 
- tan a=sin 

a/cos a 

• Menggunakan 

identitas trigonometri 
dalam 
menyederhanakan 
persamaan atau 
bentuk trigonometri  
melalui diskusi 
kelompok dan 
mempresentasikan 
hasil diskusi   

• Menyelesaikan 

persamaan 
trigonometri  

 Identitas 
trigonometri 
digunakan dalam 
menyederhanakan 
persamaan atau 
bentuk 
trigonometri 
melalui diskusi 
kelompok 

 Persamaan 
trigonometri 
ditentukan 
penyelesaiannya 
melalui diskusi 
kelompok 

 Kuis 

 Tes lisan 

 Tes tertulis 

 Pengamata
n 

 Penugasan 

   o Modul 
Trigonomet
ri 

o Referensi 
lain yang 
relevan 

 

 

o Demokrati
s 
Mengharg
ai prestasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


