
SILABUS 
 

NAMA SEKOLAH                :   SMK .......  

MATA PELAJARAN :   MATEMATIKA  
KELAS / SEMESTER         :   X / 1 
STANDAR KOMPETENSI :   Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep operasi bilangan real   
KODE KOMPETENSI :   D.9 
ALOKASI WAKTU :   10 x 45 menit 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR 
MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 
WAKTU SUMBER 

BELAJAR 
Nilai-nilai 
Karakter T 

M 
P 
S 

P 
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1.  Menerapkan 
operasi pada 
bilangan real 

 Mengoperasikan dua atau lebih 
bilangan bulat (dijumlah, 
dikurang, dikali, atau dibagi) 
sesuai dengan prosedur secara 
mandiri dan jujur 
 

 Mengoperasikan dua atau lebih 
bilangan pecahan (dijumlah, 
dikurang, dikali, atau dibagi) 
sesuai dengan prosedur secara 
mandiri, jujur dan disiplin 

 
 Mengonversi bilangan pecahan 

ke bentuk persen atau pecahan 
desimal, atau sebaliknya sesuai 
prosedur dengan penuh disiplin 

 
 Menggunakan konsep 

perbandingan (senilai dan 
berbalik nilai), skala, atau persen 
dalam menyelesaikan masalah 
program keahlian secara 
berkelompok 

 Sistem bilangan real 
 Operasi pada bilangan 

bulat 
 Operasi pada bilangan 

pecahan 
 Konversi bilangan 
 Perbandingan (senilai 

dan berbalik nilai), 
skala, dan persen 

 Penerapan bilangan 
real dalam 
menyelesaikan 
masalah program 
keahlian 

 Membedakan macam-macam 
bilangan real secara mandiri 

 Menghitung operasi dua atau 
lebih bilangan bulat sesuai 
dengan prosedur secara 
mandiri dan jujur 

 Menghitung operasi dua atau 
lebih bilangan pecahan sesuai 
dengan prosedur secara 
mandiri, jujur dan disiplin 

 Melakukan konversi pecahan 
ke bentuk persen atau 
pecahan desimal, atau 
sebaliknya dengan penuh 
disiplin  

 Menjelaskan perbandingan 
(senilai, dan berbalik nilai), 
skala atau persen kepada 
teman-teman dalam 
kelompoknya 

 Menghitung perbandingan 
(senilai, dan berbalik nilai), 
skala atau persen secara 
mandiri dan jujur 

 Menyelesaikan masalah 
program keahlian yang 
berkaitan dengan operasi 
bilangan real secara 
berkelompok 

 Kuis 
 Tes lisan 
 Tes tertulis 
 Pengamatan  
 Penugasan 

10    Modul 
Bilangan 
Real 

 Buku 
referensi 
lain yang 
relevan 

 Mandiri 
 Jujur 
 Disiplin 
 Demokratis 
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NAMA SEKOLAH                :   SMK ....... 

MATA PELAJARAN :   MATEMATIKA  
KELAS / SEMESTER         :   X / 1 
STANDAR KOMPETENSI :   Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep operasi bilangan real   
KODE KOMPETENSI :   D.9 
ALOKASI WAKTU :   6 x 45 menit 
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2.  Menerapkan 
operasi pada 
bilangan ber-
pangkat 

 Mengoperasikan bilangan 
berpangkat sesuai dengan sifat-
sifatnya secara mandiri dan jujur  
 

 Menyederhanakan atau 
menentukan nilai dari bilangan 
berpangkat dengan 
menggunakan sifat-sifat bilangan 
berpangkat secara mandiri dan 
jujur 

 
 Menerapkan konsep bilangan 

berpangkat dalam 
menyelesaikan masalah secara 
berkelompok 

 Konsep bilangan 
berpangkat dan sifat-
sifatnya 

 Operasi pada bilangan 
ber-pangkat 

 Penyederhanaan 
bilangan berpangkat  

 
 
 
 
 

 Menjelaskan konsep dan sifat-
sifat bilangan berpangkat 
secara mandiri 

 Melakukan perhitungan 
operasi bilangan berpangkat 
dengan menggunakan sifat-
sifatnya secara mandiri dan 
jujur 

 Menyederhanakan bilangan 
berpangkat secara mandiri 
dan jujur 

 Menyelesaikan masalah 
program keahlian yang 
berkaitan dengan bilangan 
berpangkat secara 
berkelompok 

 Kuis 
 Tes lisan 
 Tes tertulis 
 Pengamatan  
 Penugasan 

6    Modul 
Bilangan 
Real 

 Buku 
referensi 
lain yang 
relevan 

 Mandiri 
 Jujur 
 Demokratis 

 


