
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 1 Prambanan Klaten 

Mata Pelajaran         : Matematika  

Kelas/semester  : VIII/Satu 

Materi Pokok  : Pola Bilangan dan Konfigurasi Objek 

Topik    : Pola Bilangan Segitiga 

Alokasi Waktu             : 25 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  3.1 Menentukan pola pada 

barisan bilangan dan barisan 

konfigurasi objek 

3.1.1 Menentukan konfigurasi objek yang 

berkaitan dengan pola bilangan  

3.1.2 Menjelaskan keterkaitan antarsuku pola 

bilangan atau antarbentuk pada konfigurasi 

objek 

2.  4.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pola barisan 

dan barisan konfigurasi objek 

4.1.1 Menggeneralisasi pola bilangan atau 

konfigurasi objek 

4.1.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan pola bilangan 

C. Tujuan Pembelajaran   

Setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat :  

1. Siswa dapat memahami berbagai macam pola bilangan (pola bilangan ganjil, genap, 

segitiga, persegi, persegi panjang, dan segitiga ) 

2. Siswa dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan dengan cara 

menggeneralisir pola sebelumnya 

3. Siswa dapat menggeneralisir pola suatu bilangan menjadi suatu persamaan 



4. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang memiliki 

susunan pola tertentu 

 

D. Materi Pembelajaran 

 
Pola Bilangan Segitiga terbentuk dari kumpulan noktah yang membentuk segitiga sama 

sisi. Pola ini dapat dillihat melalui dua cara yaitu, 

Cara I 

Dengan melihat pola keteraturan yang ada. 

1 3 6 10 15 … 

 

   +2     +3      +4         +5 

 

Cara II 

 

dengan menggeneralisir pola yang ada didapatkan pola bilangan ke-n adalah 
𝑛(𝑛+1)

2
 

 

 

E. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Diskusi 

Pendekatan   : Saintifik  

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

 

F. Media dan Bahan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

 

G. Sumber Belajar 

Kemendikbud RI. 2016. Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII Semester 1 Edisi Revisi 

2016. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud : Jakarta 

 

  



H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari yaitu mengenai 

pola bilangan segitiga 

4. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran  

5. Guru memberikan motivasi  

6. Guru memberikan apersepsi  

Apersepsi : 

Siswa diminta menjawab pertanyaan berikut 

a. Bagaimanakah konfigurasi objek yang menggambarkan 

pola bilangan persegi panjang? 

b. Bagaimana cara menentukan rumus untuk mencari pola ke-

n dari bilangan persegi panjang? 

7. Guru meminta siswa berkelompok menjadi 5 kelompok 

8. Guru memberikan LKS kepada tiap siswa  

5 menit 

Isi 

 

Tahap I : 

Mengorientasi

kan siswa pada 

masalah yang 

ada 

 

 

 

Tahap II : 

Pengorganisasi

an materi 

(pemberian 

pertanyaan) 

 

Tahap III : 

Membimbing 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok 

 

 

Mengamati 

1. Guru meminta siswa mengamati permasalahan yang ada 

pada Kegiatan 1. 

2. Guru turut serta dalam pengenalan budaya yang ada di 

Kraton Ngayogyakarta 

3. Guru meminta siswa mengerjakan Kegiatan 1.  

4. Guru memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi dalam 

kelompoknya untuk menyelesaikan Kegiatan 1 

5. Siswa mengamati ilustrasi mengenai pola atap jodhangan 

 

Menanya 

6. Siswa  menduga bahwa pola atap jodhangan setiap baris 

memiliki selisih 1 

7. Siswa mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana cara 

mengetahui persamaan untuk pola ke-n pada bangun 

tersebut 

 

 

Mencoba 

8. Siswa diminta menggambar pola ke-4 sampai dengan 6 

dengan melanjutkan tabel yang ada  

9. Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

15 menit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap IV : 

Mengembangk

an dan 

menyajikan 

hasil karya 

 

 

 

 

 

Tahap V : 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

hasil karya 

10. Siswa mencoba melakukan generalisasi dari pola yang 

diberikan 

11. Guru berkeliling untuk memastikan bahwa semua siswa 

memahami maksud soal 

 

Mengasosiasi 

12. Siswa mengetahui bahwa pola bilangan segitiga merupakan 

separuh dari pola bilangan persegi panjang. 

13. Siswa dapat menyimpulkan bahwa rumus pola suku ke-n 

dari bilangan segitiga adalah n(n+1)/2 

14. Guru mengecek apakah setiap kelompok sudah selesai 

mengerjakan. Jika belum guru memberikan waktu tambahan 

secukupnya. 

Mengomunikasikan 

Jika sudah selesai, guru memberikan kesempatan pada perwakilan 

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya.  

15. Jika tidak ada yang mengajukan diri, guru menunjuk suatu 

kelompok 

16. Siswa menyampaikan hasil diskusinya  

17. Guru menanyakan pada siswa lain apakah ada yang 

memiliki jawaban berbeda. Jika ada siswa tersebut diminta 

menyampaikan alasannya. 

18. Jika semua jawaban sama, guru mengapresiasi siswa dengan 

meminta siswa memberikan tepuk tangan 

19. Guru meminta siswa kembali ke tempat duduknya masing-

masing 

20. Guru menanyakan apakah ada siswa yang belum memahami 

materi hari ini 

 

Penutup 1. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari yaitu, 

a. Pola Bilangan Segitiga terbentuk dari kumpulan noktah 

yang membentuk segitiga sama sisi. 

b. Rumus pola bilangan segitiga adalah 
𝑛(𝑛+1)

2
 

2. Guru memberikan Uji Pemahaman sebagai tugas di rumah   

3. Guru memberikan tugas tambahan untuk membuat 

permasalahan yang bukan perbandingan senilai 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dan memimpin doa 

5. Guru mengucapkan salam 

5menit 



I. Penilaian 

1. Sikap spiritual 

a. Teknik Penilaian: Observasi 

b. Bentuk Instrumen: Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 

No. Sikap/nilai Butir Instrumen 

1.  Berdoa di setiap memulai pembelajaran dan mengakhiri 

pembelajaran 
1 

2.  Mensyukuri kemampuan mengingat yang diberikan Tuhan 2 

3.  Bersyukur atas tubuh yang sempurna dan berfungsi 

seutuhnya 
3 

4.  Bersyukur atas fasilitas dan sarana yang tersedia 4 

2. Sikap sosial 

a. Teknik Penilaian: Penilaian sejawat (antar teman) 

b. Bentuk Instrumen: Angket  

c. Kisi-kisi: 

No. Sikap/nilai Butir Instrumen 

1 Memiliki rasa ingin tahu dan percaya diri dalam 

mengungkapkan pendapat 

1 

2 Aktif dalam pembelajaran dan diskusi kelompok 2 

3. Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen:  LKS dan Tugas  

c. Kisi-kisi: 

No. Indikator Butir Instrumen 

1.  Menentukan konfigurasi objek yang berkaitan dengan pola 

bilangan 
1 

2.  Membuktikan suatu persamaan 2 

 

        Yogyakarta, 14 April 2018   

Mengetahui       

Kepala SMP       Guru Mata Pelajaran 

 

_______________________      ___Eka Susanti_____ 

NIP. ...         NIM. 15301241006 

 

Lampiran 1: Lembar Kerja Siswa-Pola Bilangan Segitiga 

Lampiran 2: Lembar Observasi Sikap Spiritual 

Lampiran 3: Lembar Penilaian Sikap Sosial 

Lampiran 4: Lembar Penilaian Pengetahuan 

Lampiran 5: Pedoman Penilaian Pengetahuan 

  



LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

Kelas/Semester : …………………………………… 

Tahun ajaran  : …………………………………… 

Periode observasi : …………………………………… 

Indikator  :  

1.  Berdoa di setiap memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran  

2.  Mensyukuri kemampuan mengingat yang diberikan Tuhan  

3.  Bersyukur atas tubuh yang sempurna dan berfungsi seutuhnya  

4.  Bersyukur atas fasilitas dan sarana yang tersedia  

No Nama Siswa 1 2 3 4 

Skor 

akhir 

 

Predikat 

1 ….       

2 …..       

3 ….       

4 ….       

5        

        

        

        

        

        

        

Keterangan Skor/Predikat:  Selalu=4, Sering=3, Jarang=2, Tidak 

pernah=1) 
  

 

  



LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL  
PENILAIAN ANTAR TEMAN DALAM KELOMPOKNYA 

 
MAPEL  : . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HARI/TGL  : . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indikator  :  

1. Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dalam mencari informasi tentang 
keberadaan keteraturan di alam semesta. 

2. Menunjukkan rasa percaya diri dalam mengajukan pertanyaan tentang 
kegunaan pola matematis dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Aktif terlibat dalam diskusi kelompok 
 

No. 
Anggota 

yang 
dinilai 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Nilai 
Akhir  

Predikat 
Skor dari penilai ke- Skor dari penilai ke- Skor dari penilai ke- 

1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4   

1.                

2.                

3.                

4.                

 

  



LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

SOAL ULANGAN HARIAN 

 

1. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pola bilangan segitiga! Gambarkan pula susunan 

objek yang mewakili pola tersebut kemudian tentukan bilangan ke-21! 

2. Buktikan bahwa rumus jumlah bilangan tiap baris pada pola bilangan segitiga pascal adalah 

2n-1 ! 

 

  

  



PEDOMAN PENILAIAN SOAL ULANGAN HARIAN 

 

No. 
Soal dan Pembahasan 

Skor 

Maks. 

1 Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pola bilangan segitiga! Gambarkan 

pula susunan objek yang mewakili pola tersebut kemudian tentukan bilangan 

ke-21! 

 

Pembahasan : 

Soal ini merupakan soal terbuka sehingga jawaban siswa dapat beragam. 

Pola bilangan segitiga adalah pola bilangan yang terbentuk dari kumpulan 

noktah yang membentuk segitiga sama sisi. 

 
Skor 10 jika siswa dapat menggambar susunan objek yang benar, 

menjelaskan dengan runtut disertai rumus, dan benar dalam menentukan 

bilangan ke-21 

Skor 8 jika siswa dapat menggambar susunan objek yang benar, 

menjelaskan dengan runtut namun tidak disertai, dan benar dalam 

menentukan bilangan ke-21 

Skor 6 jika siswa dapat menggambar susunan objek yang benar, 

menjelaskan dengan cukup runtut namun tidak disertai rumus, dan benar 

dalam menentukan bilangan ke-21 

Skor 4 jika siswa dapat menggambar susunan objek yang benar, 

menjelaskan dengan cukup runtut namun tidak disertai rumus, dan kurang 

teliti dalam menentukan bilangan ke-21 

 

10 

2. Buktikan bahwa rumus jumlah bilangan tiap baris pada pola bilangan 

segitiga pascal adalah 2n-1 ! 

1 

1     1 

1      2      1 

1         3      3        1 

1        4        6       4        1 

1        5        10     10        5        1 

 

Pembahasan : 

Baris Bilangan Penjumlahan bilangan Cara memeroleh 

1 1 1                =1 1=20=21-1 

2 1     1 1+1            =2 2=21=22-1 

3 1     2     1 1+2+1        =4 4=22=23-1 

4 1    3      3    1 1+3+3+1    =8 8=23=24-1 

5 1   4     6      4  1 1+4+6+4+1=16 16=24=25-1 

n … … 2n-1 
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