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Pendahuluan 

igher order thinking skills merupakan salah kemampuan penting yang 
harus dimiliki oleh siswa. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pen-

didikan nasional yaitu agar siswa dapat menunjukan kemampuan berpikir 
logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengambil keputusan. Nitko & 
Brookhart (2011) menjelaskan aturan dasar dalam penilaian Higher Order 
Thinking adalah dengan menggunakan tugas yang memerlukan penge-
tahuan dan kemampuan dalam situasi yang baru. Kemampuan memeca-
hkan masalah, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan membaca 
merupakan contoh dari HOTS. Selain itu Brookhart (2010) menyebutkan 
bahwa tujuan dari pembelajaran adalah agar siswa mampu memberikan 
alasan, memikirkan dan membuat keputusan. Untuk mencapai tujuan ter-
sebut maka diperlukan suatu perangkat pembelajaran yang memfasilitasi 
siswa dalam mengembangkan higher order thinking skills. Dengan higher or-
der thinking skills siswa mampu memecahkan masalah serta menciptakan 
ide-ide baru yang lebih bermakna.  

Perangkat pembelajaran merupakan suatu perlengkapan yang penting 
dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran hendaknya perlu 
dibuat bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat 
mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian yang dil-
akukan Thompson (2008) menyatakan bahwa guru masih kesulitan untuk 
menciptakan instrumen tes yang dapat mengukur kemampuan berpikir 
tingkat tinggi siswa. Jenis soal yang digunakan dalam pembelajaran masih 
sederhana sehingga belum menjurus pada HOTS. Instrument soal merupa-
kan salah satu perangkat pembelajaran yang penting. Kesuksesan suatu in-
strument soal juga berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang lainnya 
seperti silabus pembelajaran dan RPP. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sangat diperlukan adanya 
contoh perangkat pembelajaran matematika yang berorientasi pada higher 
order thinking skills siswa. Perangkat pembelajaran ini merupakan salah satu 
contoh perangkat pembelajaran matematika yang dapat dijadikan rujukan 
bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pem-
belajaran. Sebelum para guru menggunakan perangkat pembelajaran ini, 
ada beberapa istilah dan definisi yang perlu dipahami. Pada bab penda-
huluan ini akan dijelaskan istilah model pembelajaran Problem Based Learn-
ing (PBL), Higher Order Thinking Skills (HOTS), dan spesifikasi perangkat 
pembelajaran 

H 
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A. Problem Based Learning 

1. Pengertian Problem Based Learning 

Model pembelajaran problem based learning merupakan suatu model 
yang menempatkan masalah sebagai dasar dalam proses pembelajaran. 
Uden dan Beaumont (2006) menjelaskan bahwa PBL adalah suatu pendeka-
tan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai konteks bagi siswa 
untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah dan penge-
tahuan.  Boud & Feletti (1991) mendefinisikan Problem Based Learning se-
bagai suatu pendekatan yang melibatkan susunan kurikulum dengan meli-
batkan siswa dalam praktik menghadapi masalah yang dapat memberikan 
stimulus untuk mereka belajar. Masalah-masalah yang ada tentunya akan 
membantu siswa dalam mengembangkan pemikirannya untuk 
menemukan pengetahuan yang baru. Hal ini sejalan dengan apa yang 
diungkapkan oleh Delisle (1997) yaitu “problem-based learning (PBL) provides 
a structure for discovery that helps students internalize learning and leads to 
greater comprehension”. Bahwa pembelajaran berbasis masalah memberikan 
suatu struktur penemuan yang dapat membantu siswa belajar menginter-
nalisasi dan mengarahkan siswa menuju pemahaman yang lebih besar. 

Masalah-masalah yang diberikan pada siswa dalam proses pembelaja-
ran disesuaikan dengan materi dan kemampuan siswa.  Baden (2007) 
mengemukakan bahwa “Problem-based learning is thus an approach to learning 
that is characterized by flexibility and diversity in the sense that it can be imple-
mented in a variety of ways in and across different subjects and disciplines in di-
verse contexts.” Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendeka-
tan pembelajaran yang ditandai dengan fleksibilitas dan keragaman yang 
dapat diterapkan dengan berbagai cara dan dalam mata pelajaran serta ke-
disiplinan yang berbeda-beda dan dalam konteks yang beragam pula. 
Perbedaan dan keberagaman masalah itulah yang nantinya dapat lebih 
memotivasi siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti yang 
diungkapkan oleh Duch, Groh, & Allen (2001) bahwa dalam pendekatan 
pembelajaran berbasis masalah, secara kompleks masalah nyata digunakan 
untuk memotivasi siswa dalam mengidentifikasi dan meneliti konsep serta 
prinsip-prinsip yang diperlukan dalam bekerja melalui masalah-masalah 
tersebut. Pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan sebagai sarana 
mendidik siswa untuk belajar dengan kompleks. Maksudnya adalah pem-
belajaran berbasis masalah dapat membantu siswa untuk mengetahui 
bahwa pembelajaran dan kehidupan berlangsung dalam satu konteks, 
konteks yang dapat memberikan berbagai solusi (Baden, 2003).  

Pendapat lain dikemukakan oleh Tan (2004) yang menjelaskan bahwa 
PBL diakui sebagai pembelajaran yang aktif progresif dan berpusat pada 
siswa, dimana masalah yang tidak terstruktur digunakan sebagai titik awal 
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dalam proses pembelajaran. PBL merupakan model pembelajaran yang san-
gat baik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena dapat 
berkembang sesuai dengan komponen berpikir kritis, yaitu (1) PBL dapat 
memberikan pemahaman yang kuat dari pengetahuan dasar factual dan 
penerapan, (2) memberikan peluang bagi pengembangan kemampuan ber-
pikir kritis, (3) mendorong siswa untuk bertanya, (4) dalam PBL guru tidak 
mendominasi aktivitas kelas, guru mengarahkan siswa untuk belajar. Hal 
ini berarti bahwa pembelajaran berbasis masalah berfokus pada tantangan 
untuk membuat siswa berpikir. Arends & Kilcher (2010) menegaskan juga 
bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang ber-
pusat pada siswa yang mengatur kurikulum dan kegiatan belajar dengan 
menggunakan masalah tidak terstruktur dan masalah dalam dunia nyata. 
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Problem 
Based Learning (PBL) adalah suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa 
dimana dalam proses pembelajaran siswa disajikan beragam masalah nyata 
maupun yang tidak terstruktur untuk memotivasi siswa dalam belajar dan 
mengarahkan siswa menuju pemahaman yang lebih besar. 

2. Langkah-langkah Problem Based Learning 

Tujuan dari Problem Based Learning adalah memperoleh kemampuan 
proses dan pemecahan masalah. Tan (2004) menjelaskan proses dalam Prob-
lem Based Learning yang diawali dengan masalah sehingga dapat memicu 
siswa untuk melakukan proses penyelidikan. Proses penyelidikan yaitu 
dengan melakukan (1) analisis awal, (2) perkembangan isu-isu pembelaja-
ran, (3) iterasi pemecahan masalah independen dan kolaboratif, (4) integrasi 
pengetahuan baru. Selanjutnya siswa dapat melakukan evaluasi dan mem-
presentasikan solusi yang didapatkan. Hal serupa dikemukakan oleh 
Delisle (1997) tentang tahapan dalam PBL, yaitu (1) Connecting with the prob-
lem, guru memberikan masalah nyata dan memotivasi siswa untuk memec-
ahkan permasalahan tersebut, (2) Setting up the structure. Membuat tahapan 
pemecahan masalah, (3) Visiting the problem. Guru membimbing siswa un-
tuk menemukan solusi pemecahan masalah, (4) Revisiting the problem. Guru 
melakukan penilaian terhadap solusi yang telah dihasilkan siswa dan 
melakukan konfirmasi ulang terhadap hasil pencapaian siswa sebelumnya, 
(5) Producing a product or performance. Guru membimbing siswa agar dapat 
mempresentasikan produk yang dihasilkan kepada siswa lainnya, (6) Eval-
uating performance and the problem. Guru mengevaluasi kerja siswa, kualitas 
produk yang dihasilkan siswa. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Arends & Kilcher (2010) bahwa 
pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan masalah dan organisasi 
siswa ke dalam kelompok belajar. Adapun tahapan PBL antara lain (1) Pre-
senting the problem (Menyajikan masalah), (2) Planning the investigation 
(Perencanaan penyelidikan), (3) Conducting the investigation (Melakukan 
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penyelidikan), (4) Demonstrating Learning (Demonstrasi pembelajaran), (5) 
Reflecting and Debriefing (Refleksi dan tanya jawab). Berdasarkan pendapat 
beberapa ahli di atas langkah-langkah proses pembelajaran dengan 
menggunakan model PBL dalam penelitian ini adalah 1) penyajian masalah, 
2) perencanaan penyelesaian masalah, 3) pelaksanaan perencanaan, 4) pen-
yajian hasil, dan 5) evaluasi proses pembelajaran.  

3. Karakteristik Problem Based Learning 

Pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada situasi masalah yang 
membingungkan dan tidak jelas dapat membangkitkan rasa ingin tahu 
siswa serta melibatkan siswa dalam penyelidikan. Arends (2012) menya-
takan bahwa masalah yang baik harus memenuhi setidaknya lima kriteria 
penting, yaitu: (1) harus autentik. Yang berarti masalah harus diterima dari 
pengalaman nyata siswa daripada dari prinsip-prinsip ilmu tertentu, (2) 
masalah harus tidak jelas dan menimbulkan rasa penasaran, (3) masalah 
harus bermakna bagi siswa dan sesuai dengan tingkat pembentukan intel-
ektual, (4) masalah harus terbatas dalam kelayakan waktu, ruang dan sum-
ber daya, (5) masalah yang baik harus menguntungkan.  

Pendapat lain dikemukakan Tan (2004) Problem Based Learning dalam 
kurikulum mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut yaitu : (1) 
masalah sebagai poin awal pembelajaran, (2) masalahnya adalah masalah 
dunia nyata yang tidak terstruktur, (3) masalah sebagai berbagai perspektif, 
(4) masalah sebagai tantangan pengetahuan, sikap dan kompetensi siswa 
untuk mengidentifikasi pembelajaran yang dibutuhkan dan tempat baru 
dalam pembelajaran, (5) mengutamakan self-directed learning, (6) me-
manfaatkan berbagai sumber pengetahuan, menggunakan serta mengeval-
uasi informasi, (7) pembelajaran adalah kolaboratif, komunikatif dan 
kooperatif, (8) pengembangan penyelidikan dan kemampuan pemecahan 
masalah sangat penting dalam menentukan solusi dari masalah yang ada, 
(9) penutup dalam PBL terdiri dari sintesis dan integrasi pembelajaran, (10) 
penutupan pada proses PBL meliputi evaluasi dan review pengalaman 
pembelajar dan proses belajar. 

Baden (2007) mengemukakan lima karakteristik dalam Problem Based 
Learning, yaitu (1) kompleks, kenyataanya bahwa tidak hanya satu jawaban 
benar yang menjadi fokus pengorganisasian untuk pembelajaran, (2) siswa 
bekerja dalam tim untuk menyelesaikan masalah, mengidentifikasi kesen-
jangan belajar dan untuk mengembangkan solusi yang layak, (3) siswa 
mendapat informasi baru meskipun dengan belajar sendiri, (4) pengajar 
bertindak sebagai fasilitator, (5) masalah mengarah pada pengembangan 
klinis kemampuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan secara 
umum karakteristik dari PBL adalah (1) masalah nyata sebagai titik awal 
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pembelajaran, (2) siswa secara berkelompok mencari solusi dari masalah 
nyata yang realistik, (3) masalah harus bermakna dan dapat menjadi tan-
tangan bagi siswa untuk menemukan sesuatu yang baru, (4) siswa mem-
peroleh informasi baru dengan belajar sendiri maupun dari berbagai sum-
ber pengetahuan, (5) guru sebagai fasilitator, (6) memanfaatkan waktu, in-
formasi, fasilitas yang ada untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah, 
(7) siswa mampu menghasilkan produk dan mempresentasikannya 

B. Higher Order Thinking Skills 

1. Pengertian Higher Order Thinking Skills 

Berpikir merupakan kemampuan kognitif untuk memperoleh penge-
tahuan. Kemampuan berpikir dapat didefinisikan sebagai proses kognitif 
yang dipisah-pisah kedalam langkah-langkah nyata yang kemudian 
digunakan sebagai pedoman pikir. Hasil berpikir dalam ranah kognitif 
dapat dilihat dari kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS yang diidenti-
fikasi menggunakan taksonomi kognitif. Seperti yang dikemukakan oleh 
Brookhart (2010) bahwa taksonomi kognitif adalah suatu skema yang 
disusun untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional pembelajaran 
kedalam berbagai tingkatan kompleksitas. Resnick (1987) menjelaskan 
bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan yang 
melibatkan aktivitas mental dan analisis situasi yang komplek untuk 
menentukan beberapa kriteria. Kemampuan berpikir tingkat tinggi selalu 
bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang mempunyai kriteria 
tinggi.  

Gulistan, Saedah, Nordin, & Omed (2015) terdapat tiga hal penting da-
lam membangun pengembangan kognitif yaitu memperoleh pengetahuan, 
menggunakan pengetahuan, dan melakukan refleksi pengetahuan. Se-
dangkan Cheong, Chua, & Phan (2014 juga menyebutkan. bahwa HOTS 
diterjemahkan sebagai pengetahuan dan dimensi kognitif dari Taksonomi 
Bloom yang nantinya akan menjadi indikator dalam menilai kemampuan 
berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya untuk memperkuat pendapat tersebut 
Nitko (2011) menyatakan bahwa aturan mendasar dalam mengukur HOTS 
siswa adalah dengan memberikan tugas yang menggunakan pengetahuan 
dan kemampuan dalam situasi baru. Berpikir merupakan hal yang penting, 
dengan berpikir akan muncul pengetahuan baru yang dapat digunakan da-
lam situasi yang baru pula. 

Brookhart (2010) mendefinisikan Higher Order Thinking kedalam tiga 
kategori yaitu, “(1) those that define higher-order thinking in terms of trans-
fer, (2) those that define it in terms of critical thinking, and (3) those that 
define it in terms of problem solving.”. HOTS didefinisikan dalam hal trans-
fer, didefinisikan dalam hal berpikir kritis, didefinisikan dalam pemecahan 
masalah. Dalam hal transfer (pemindahan) menuntut siswa tidak hanya 
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mengingat apa yang telah dipelajari saja melainkan juga harus dapat me-
mahami dan menggunakannya. Berpikir kritis meliputi berpikir reflektif 
yang difokuskan dalam memutuskan untuk percaya atau tidak percaya. Se-
dangkan untuk kemampuan pemecahan masalah meliputi proses berpikir 
dalam menemukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang di-
inginkan.  

Pendapat lain dikemukakan King, Godson, & Rohani (2010) menya-
takan bahwa “Higher order thinking skills include critical, logical, reflective, met-
acognitive, and creative thinking.” Yang berarti Kemampuan berpikir tingkat 
tinggi meliputi kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. 
Lewis & smith (1993) ”a clear and comprehensive definition of higher order think-
ing has the potential to help educators transcend the split between the sciences” 
problem solving" and the humanities' "critical thinking." Yang berarti Sebuah 
definisi yang jelas dan komprehensif dari kemampuan berpikir tingkat 
tinggi yang memiliki potensi untuk membatu pendidik mengatasi pemeca-
han masalah dan berpikir kritis. Conklin (2012) mengemukakan pendapat-
nya bahwa higher order thinking skills (HOTS) dibagi menjadi dua komponen 
yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 
bahwa HOTS merupakan suatu kemampuan dalam menyelesaikan perma-
salahan dalam situasi baru dengan menggunakan pengetahuan yang dimil-
iki. Kemampuan tersebut yaitu berpikir kritis, kreatif dan kemampuan 
pemecahan masalah 

2. Indikator Higher Order Thinking Skills 

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan berpikir ting-
kat tinggi perlu memperhatikan beberapa aspek. King, Goodson, & Rohani 
(2010) terdapat tiga aspek yang digunakan dalam penilaian HOTS, yaitu Se-
lection, Generation, Explanation. Penyeleksian (selection) terdiri atas pilihan 
ganda, pencocokan, dan item perangkat. Generation, mencakup soal jawa-
ban singkat, esai, tugas, kemudian penjelasan (explanation) yang mencakup 
pemberian alasan untuk jawaban penyeleksian atau generation. Brookhart 
(2010) juga menjelaskan enam prinsip umum  dalam menilai HOTS yaitu 
(1) menentukan dengan jelas dan tepat apa yang akan dinilai, (2) tugas atau 
item tes yang digunakan harus menuntut siswa menggunakan penge-
tahuan dan kemampuan, (3) menentukan apa yang akan diambil menjadi 
bukti bahwa siswa telah menunjukan pengetahuan dan kemampuannya, 
(4) menyediakan alat untuk siswa dapat berpikir, (5) menggunakan bahan-
bahan baru, (6) membedakan dan mengontrol tingkat kesulitan antara ber-
pikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. 
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Terkait dengan penilaian HOTS, Collins (2010) mengemukakan pen-
dapatnya bahwa penilaian untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi ada-
lah dengan menggunakan rubrik yang dikembangkan secara lokal yang 
bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam beberapa kemam-
puan dalam mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. 
Berdasarkan kajian sebelumnya mengenai definisi HOTS, sehingga indi-
kator HOTS yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah kemam-
puan berpikir kritis, berpikir kreatif dan pemecahan masalah.  

Kemampuan berpikir kritis merupakan suatu kemampuan berpikir 
yang penting bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut 
Paul & Edler (2008) berpikir kritis adalah seni menganalisis dan mengeval-
uasi pikiran dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan berpikir. 
Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan berpikir yang menuntut 
seseorang untuk lebih kritis dalam menganalisis informasi yang ada se-
hingga dapat menentukan kesimpulan dengan tepat. Ennis dalam Costa 
(1985: 54) menyebutkan bahwa berpikir kritis adalah “reasonable, reflective 
thinking that is focused on deciding what to believe or do”. Bahwa dalam berpikir 
kritis harus berpikir secara masuk akal, reflektif dalam memutuskan apa 
yang harus dipercaya dan dilakukan. Definisi ini menyiratkan lima aspek 
yaitu (1) pemikiran yang wajar (reasonable thinking), menggunakan alasan 
yang bagus, (2) berpikir reflektif (reflective thinking), mencari dan 
menggunakan alasan yang baik, (3) berpikir fokus (focused thinking), ber-
pikir untuk tujuan tertentu, (4) memutuskan apa yang harus dipercaya atau 
mengevaluasi kedua pernyataan dan tindakan, (5) kemampuan kognitif 
dan kecenderungan dalam menggunakan kemampuan. 

Berpikir kritis dapat membuat seseorang untuk lebih mudah dalam 
menentukan suatu keputusan. Oleh karena itu kemampuan berpikir kritis 
penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat 
yang dikemukakan oleh Glezer (2001) bahwa berfikir kritis dalam matemat-
ika adalah kemampuan dan disposisi untuk menggabungkan pengetahuan 
sebelumnya, penalaran matematika, dan strategi kognitif untuk menggen-
eralisasi, membuktikan, atau mengevaluasi situasi matematik yang tidak 
dikenali secara reflektif. Kemampuan berpikir kritis terdiri atas beberapa 
aspek diantaranya support, inference, clarification dan strategy. Support, terdiri 
atas aspek pemeriksaan, mengamati, dan menilai kredibilitas sumber. Infer-
ence merupakan aspek yang melibatkan proses deduksi dan induksi suatu 
informasi, seperti logika atau membuat generalisasi. Clarification berkaitan 
dengan mempertanyakan, menganalisis, mengklarifikasi, dan mendefinisi-
kan argumen yang mendukung penalaran siswa. Strategies merupakan 
keputusan menggunakan tindakan atau taktik yang digunakan dalam ber-
interaksi dengan orang lain. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas 
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dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemam-
puan berpikir secara reflektif untuk menganalisis dan mengevaluasi infor-
masi yang ada guna mendapatkan suatu keputusan yang relevan berdasar-
kan bukti maupun informasi yang ada. Indikator dari kemampuan berpikir 
kritis diantaranya kemampuan menganalisis informasi dan mengevaluasi. 

Berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan ide-
ide baru yang berbeda dengan sebelumnya. Menurut Arends & Kilcher 
(2010) berpikir kreatif merupakan jenis berpikir yang sangat menarik dan 
terkait dengan kemampuan kognitif dan kemampuan menemukan solusi 
baru untuk masalah. Norris dan Ennis dalam Brookhart (2011) berpendapat 
bahwa karakteristik dari berpikir kritis adalah beralasan (reasonable), 
menghasilkan (productivity), nonevaluatif, dan berhubungan (reflective). 

Berpikir kreatif membantu individu dalam mengembangkan penge-
tahuan yang sudah diperoleh sehingga akan didapatkan manfaat yang 
lebih. dikemukakan Costa (1985 menjelaskan bahwa berpikir kreatif meru-
pakan dasar dalam proses mengembangkan dan membangun ide yang 
memperhatikan aspek intuitif sehingga akan rasional. Dalam berpikir kritis 
kegiatan yang dilakukan adalah menyatukan ide, menciptakan ide baru, 
serta menemukan efektivitasnya. Lefrancois, G. R. (2000) menjelaskan 
bahwa kreativitas merupakan proses yang mengkombinasikan antara 
kebutuhan-kebutuhan tetap maupun beberapa cara yang penting. Hal ini 
berarti berpikir kreatif sangatlah penting dalam banyak hal. Dimana 
dengan berpikir kreatif apapun yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Ber-
dasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir kre-
atif adalah suatu proses berpikir yang original dengan menggunakan ke-
mampuan yang dimiliki untuk menciptakan ide-ide baru yang lebih ber-
makna. Indikator berpikir kreatif diantaranya kemampuan mengevaluasi, 
menghasilkan, dan refleksi. 

Pemecahan masalah menurut beberapa ahli diantaranya Bell (1978) 
berpendapat bahwa pemecahan masalah dikategorikan sebagai ketertiban 
tingkat tinggi dan jenis pembelajaran yang lebih komplek serta kemahiran 
merupakan prasyarat dalam menyelesaikan masalah. Sementara itu Joyce, 
Weil, and Calhoun (2009) menyebutkan bahwa, “Problem solving is the appli-
cation of several rules to a problem not encountered before by the learner”.  Mak-
sudnya, pemecahan masalah merupakan penerapan beberapa aturan untuk 
masalah tidak ditemukan sebelumnya oleh pelajar. Sternberg (2003) 
mengemukakan bahwa pemecahan masalah biasanya tidak dimulai dengan 
pernyataan yang jelas, maka dari itu perlu adanya identifikasi masalah 
yang ada dalam lingkungan kemudian mendefinisikannya. Adapun 
langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pemecahan masalah, 
pertama adalah mengenali dan mengidentifikasi masalah, kedua tentukan 
dan mewakili masalah, ketiga mengembangkan strategi, keempat mengatur 
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pengetahuan tentang masalah tersebut, kelima mengalokasikan sumber 
daya mental dan fisik untuk memecahkan masalah, keenam memantau 
kemajuan sesuai tujuan, ketujuh mengevaluasi solusi untuk akurasi. 

Charles, Randall, Lester, Frank and O'Daffer, Phares dalam artikelnya 
yang berjudul How to Evaluate Progress in Problem Solving menjelaskan de-
partemen pendidikan Oregon menyebutkan kemampuan pemecahan ma-
salah dapat dilihat dari pengetahuan konseptual dan prosedural, strategi 
yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, komunikasi yang 
digunakan, sementara itu Illinois State Board of Education juga menjelaskan 
mengenai kemampuan pemecahan masalah yang dapat dilihat dari penge-
tahuan matematika, pengetahuan strategi, dan kemampuan menjelaskan. 
Berdasar beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
pemecahan masalah adalah suatu kemampuan dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Indikator 
kemampuan pemecahan masalah antara lain kemampuan dalam 
menganalisis, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural.  

Tabel 1.  Indikator untuk mengukur HOTS 

Aspek Indikator Sub Indikator 

Berpikir 
Kritis 

1. Menganalisis  - Membedakan informasi yang diperoleh un-
tuk menentukan langkah yang akan 
digunakan 

2. Mengevaluasi - Menyebutkan langkah-langkah yang 
digunakan. 

- Menentukan kesimpulan hasil akhir dari so-
lusi penyelesaian masalah. 

Berpikir 
kreatif 

1. Mengevaluasi  - Menyusun hipotesis berdasarkan ide-ide 
dan informasi yang diperoleh. 

2. Menghasilkan - Menyebutkan langkah-langkah baru dalam 
menyelesaikan masalah 

3. Refleksi  - Menentukan kesimpulan hasil akhir dari so-
lusi penyelesaian masalah. 

Pemec-
ahan 
masalah 

1. Menganalisis  - Menentukan poin penting dari masalah da-
lam bentuk symbol. 

2. Pengetahuan 
konseptual 

- Mengklasifikasikan informasi yang di-
peroleh untuk menentukan strategi yang 
digunakan 

3. Pengetahuan 
prosedural 

- Menyebutkan langkah yang digunakan da-
lam menyelesaikan masalah 

 

C. Spesifikasi Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran matematika yang dikembangkan terdiri atas 
Silabus pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar 
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Kegiatan Siswa (LKS), dan Tes Hasil Belajar (THB) dengan spesifikasi se-
bagai berikut: 

1. Silabus pembelajaran yang dikembangkan memuat langkah-langkah 
model pembelajaran problem based learning. 

2. RPP yang dikembangkan memuat langkah-langkah model pembelaja-
ran problem based learning. 

3. LKS yang dikembangkan menyajikan masalah terbuka dan berorientasi 
pada higher order thinking skills. 

4. Langkah-langkah pengerjaan LKS memuat prosedur problem based 
learning. 

5. THB yang dikembangkan dirancang untuk mengukur higher order think-
ing skills siswa (Instrumen Tes HOTS). 

6. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan terbatas pada KD yang 
terdapat pada kelas VII semester genap. Rincian materi pada KD yang 
dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2. 

7. Pada komponen penilaian dalam RPP, yang diukur hanya hasil belajar 
siswa pada dimensi pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI -4) saja, 
sedangkan dimensi sikap spiritual dan sosial tidak di ukur dan dipersi-
lahkan kepada para guru untuk mengembangkannya sendiri sesuai 
dengan kebutuhan. 
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Tabel 2. Ruang Lingkup Materi Pelajaran pada Perangkat Pembelajaran 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aljabar 

4. Menggunakan kon-
sep himpunan dan 
diagram Venn dalam 
pemecahan masalah 

 
4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, 

serta penyajiannya. 
4.2 Memahami konsep himpunan bagian 
4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang 

(difference), dan komplemen pada himpunan 
4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 
4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam pemec-

ahan masalah 

Geometri  

5. Memahami hub-
ungan garis dengan 
garis, garis dengan 
sudut, sudut dengan 
sudut, serta menen-
tukan urutannya 

 
5.1 Menentukan hubungan antara dua garis, serta 

besar dan jenis sudut 
5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan atau dua garis sejajar 
berpotongan dengan garis lain 

5.3 Melukis sudut 
5.4 Membagi sudut 

6. Memahami konsep 
segi empat dan se-
gitiga serta menen-
tukan ukurannya 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasar-
kan sisi dan sudutnya 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat 
dan layang-layang 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 
dan segi empat serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 

6.4 Melukis segitiga, garis tinggi. Garis bagi, garis 
berat dan garis sumbu 

 



 

  

PERANGKAT PEMBELAJARAN        
Bab: Himpunan 
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Silabus Pembelajaran Matematika 

(Himpunan) 

Sekolah  : ............................................................................................................ 

Kelas/ Semester  : VII (Tujuh)/ II (dua) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Standar Kompetensi : 4.  Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah 
 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

4.1 Memahami 
pengertian 
dan notasi 
himpunan, 
serta penya-
jiannya 

 Menyebutkan 
pengertian 
himpunan. 

 Membedakan 
mana yang 
termasuk him-
punan dan 
yang bukan 
himpunan. 

 

Himp
unan 
 

 Mendiskusikan dan mema-
hami masalah 

 Siswa berkelompok untuk me-
ndiskusikan permasalahan 
yang ada. 

 Mencari informasi guna me-
nemukan solusi pemecahan 
masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan pe-
narikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari se-
hingga siswa dapat me-
nyebutkan pengertian him-
punan dan contohnya. 

Tes   Urai
an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PG 
 

 Di swalayan yang sering kalian 
kunjungi tentunya banyak barang-
barang  yang dijual. Jika kalian 
mengamati biasanya barang-barang 
tersebut disusun rapi sesuai jenisnya. 
Jadi bisakah kalian mendefinisikan apa 
itu himpunan? 

 Di dalam kelasmu sebutkan kumpulan 
obyek yang merupakan himpunan. 

 Perhatikan kumpulan berikut. 
1. Kumpulan buah-buahan 
2. Kumpulan warna pelangi 
3. Kumpulan siswa yang baik. 
4. Kumpulan makanan yang disenangi. 
5. Kmpulan bilangan prima kurang dari 

10. 
Dari macam-macam kumpulan  diatas, 
yang termasuk himpunan adalah ... . 
a. 1,2,3 

1x40 
menit 

 

A1: 163-
170. 
A2: 2. 
A3: 156- 
170. 



 

14 
 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

b. 1,2,4 
c. 2,3,4 
d. 2,3,5 

 Menyebutkan 
anggota dari 
suatu 
himpunan. 

 Menyebutkan 
macam-
macam cara 
menyatakan 
suatu 
himpunan. 

 Mendiskusikan dan mema-
hami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada. 

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 
menyebutkan anggota suatu 
himpunan dan menuliskan 
notasinya. 

Tes  

 

 

 

 

 Urai
an 

 
 
 
 

 PG 

 Dalam satu  tahun ada 12 bulan. Bulan 
apa sajakan yang termasuk himpunan 
nama-nama bulan berawalan huruf  M? 
tuliskan himpunan tersebut dalam no-
tasi himpunan! 
 

 Himpunan berikut yang merupakan 
himpunan hewan berkaki empat , 
adalah ... 
 
a. H = {kuda, ayam, sapi} 
b. H = {kerbau, singa, gajah} 
c. H = {harimau, kera, kudanil} 
d. H = {pinguin, unta, gorila) 

2x40 
menit 

 Menyebutkan 
pengertian him-
punan ber-
hingga dan tak 
berhingga. 

 Membedakan 
yang termasuk 
himpunan 
berhingga dan 
tak berhingga. 

 Mendiskusikan dan mema-
hami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan permasa-
lahan yang ada. 

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemec-
ahan masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Tes   Urai
an 

 
 
 
 

 PG 

 Misalkan M adalah himpunan presiden 
RI. Anggota dari M adalah? 
K adalah himpunan bilangan genap, 
anggota dari K adalah? Jadi himpunan 
berhingga dan tak berhingga adalah? 

 Perhatikan himpunan-himpunan berikut. 
1. Nama bulan dalam satu tahun. 
2. Jumlah penduduk laki-laki di pulau 

Jawa. 
3. Bilangan ganjil. 

2x40 
menit 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

 Mengidentifikas
i himpunan ko-
song. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat me-
nyebutkan pengertian him-
punan berhingga, tak ber-
hingga serta membeda-
kannya dan juga pe-
ngertian himpunan kosong. 

4. Bilangan asli. 
Manakah yang termasuk himpunan 
terbatas? 
a. 1,2        c.  2,3 
b. 1,3        d. 2,4 

 X merupakan  himpunan nama hari dalam 
seminggu yang diawali dengan huruf B. 
Notasi himpunan X adalah ... 
a. { } 
b. {senin, selasa} 
c. {rabu, kamis} 
d. {jumat, sabtu, minggu} 

4.2 Memahami 
konsep 
himpunan 
bagian. 

 

 Mengidentifika
si himpunan 
bagian. 

 Menetukan 
anggota 
himpunan 
bagian dari 
suatu 
himpunan. 

Him
puna
n 

 Mendiskusikan dan mema-
hami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan permasalah-
an yang ada.  

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari 
sehingga siswa dapat 
menyebutkan pengertian 
himpunan bagian dan 

Tes   Urai
an 

 
 
 
 
 

  

 PG 

 Misalkan A = {gagak, merpati, kakak tua} 
dan B = {nama burung}maka dapat 
dikatakan A juga himpunan B. Dari 
ilustrasi tersebut pengertian himpunan 
bagian adalah? 
 

 Manakah yang bukan merupakan 
himpunan bagian dari {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16} 

a. {0, 2, 4, 6} 
b. {8, 10, 12} 
c. {10, 12, 14} 
d. {12, 14, 16} 

1x40 
menit 

A1: 171-
176. 
A3: 178-
183. 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

notasinya serta menyebut-
kan anggota himpunan 
bagian 

 Mengidentifika
si pengertian 
himpunan 
semesta. 

 Menentukan 
anggota 
himpunan 
semesta dari 
suatu 
himpunan. 

 Menyebutkan 
pengertian 
himpunan 
terpisah/ 
saling lepas. 

 Membedakan 
antara 
himpunan 
yang terpisah/ 
saling lepas  
dan yang tidak 
saling lepas. 

 Mendiskusikan dan mema-
hami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada.  

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 
menyebutkan pengertian 
himpunan semesta dan 
notasinya serta 
menyebutkan anggotanya. 

Tes   PG 
 
 

 Urai
an 

 Himpunan semesta dari {1,3,5,7}adalah 
... 
a. S = {bilangan prima} 
b. S = {bilangan ganjil} 
c. S = {bilangan genap} 
d. S = {bilangan negatif} 

 Misalkan P = {1,3,5,7}, Q = {3, 5, 7, 11}, R 
= {0, 2, 4, 6}. Tentukan hubungan antara: 
a. himpunan P dan Q 
b. himpunan Q dan R 

2x40 
menit 

4.2 Melakuka
n operasi 
irisan, 
gabungan
, kurang 

 Mengidentifika
si operasi irisan 
pada 
himpunan. 

Him
puna
n 

 Mendiskusikan dan 
memahami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada.  

Tes   Pili
han 
Gan
d 
 

 Misalkan A = {1, 3, 5} dan B = {1, 2, 3, 4, 5, 
6}. Irisan dari himpunan A dan B adalah ... 
a. {1, 2, 3, 5} 
b. {1, 3, 5} 
c. {1, 5} 

3x40 
menit 

A1: 174-
185. 
A2: 12. 
A3: 184-
216. 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

(selisih), 
dan 
komplem
en pada 
himpuna
n. 

 
 

 Menentukan 
irisan dua 
himpunan atau 
lebih. 
 

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 
menyebutkan pengertian 
irisan dua himpunan dan 
notasinya serta menentukan 
irisan dua himpunan yang 
sama dan saling lepas serta 
sifat-sifat operasi irisan dua 
himpunan. 

 
 
 

 Urai
an  

 
 
 
 
 
 

d. {1} 
 

 Diketahui dua himpunan A dan B, dimana 
𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴. Apakah A = B? berikan contoh 
untuk menunjukannya. 

 

  Mengidentifika
si operasi 
gabungan pada 
himpunan. 

 Menentukan 
gabungan dua 
himpunan. 
 

  Mendiskusikan dan 
memahami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada.  

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 

Tes   P
G  

 
 
 
 
 
 
 

 Urai
an  

 Misalkan A = {1, 3, 5, 7, 9} dan B = {1, 2, 3, 
4, 5}, maka gabungan himpunan A dan B 
adalah ... 
a. {1, 2, 3, } 
b. {1, 3, 7} 
c. {1, 3, 5} 
d. {1,2, 3, 5} 

 

 Tulislah dua himpunan yang sering kalian 
jumpai dan tunjukkan gabungan dari dua 
himpunan tersebut. 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

menyebutkan pengertian 
gabungan dua himpunan 
dan notasinya serta 
menentukan gabungan dua 
himpunan yang sama dan 
saling lepas serta sifat-sifat 
operasi gabungan dua 
himpunan. 

  Mengidentifika
si operasi 
selisih/ kurang 
(difference) 
pada 
himpunan. 

 Menentukan 
selisihdua 
himpunan. 
 

  Mendiskusikan dan 
memahami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada.  

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 
menyebutkan pengertian 
selisih dua himpunan serta 
menentukan selisih dua 
himpunan, sifat-sifat operasi 
selisih dua himpunan. 

Tes   PG 
 
 
 
 
 
 

 Urai
an 

 Diketahui A = {a, b, c, d} dan B = {a, c, f, g}. 
Selisih himpunan A dan B adalah ... 
a. {a, b, c } 
b. {f, g, c} 
c. {f, g} 
d. {b, d} 

 

 Diketahui himpunan 
S ={2,3,5,7,9,11} 
A = {1,2,3,4,5} 
B = {3,5,7,9,11 } 
Tentukah S – A, S – B, dan A – B. 
 
 

2 x 40 
menit 

  Menyebutkan 
pengertian 
komplemen 

  Mendiskusikan dan 
memahami masalah  

Tes   PG 
 
 

 Diketahui S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} adalah 
himpunan semesta dan X = {3, 4, 5}. 
Komplemen himpunan X adalah ... 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

dari suatu 
himpunan. 

 Menentukan 
anggota 
komplemen 
dari suatu 
himpunan. 
 

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada.  

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 
menyebutkan pengertian 
komplemen suatu 
himpunan serta notasinya. 
Menentukan anggota 
komplemen dari suatu 
himpunan. 

 
 
 
 
 

 E
s
a
y  

a.{1, 2, 3,4 } 
b.{1, 2, 6, 7} 
c.{1, 3, 5} 
d.{3,4,5} 
 

 Diketahui S merupakan himpunan se-
mesta dengan anggota semua huruf alpha-
bet. A adalah himpunan huruf pada kata 
matematika dan B adalah himpunan huruf 
pada kata aljabar. Tentukan komplemen 
dari A dan B. 

4.4 Menyaji
kan 
himpun
an 
dengan 
diagram 
Venn. 

 
 

 Menunjukan  
diagram venn 
dari irisan dua 
himpunan atau 
lebih. 

 Menunjukan 
diagram venn 
dari gabungan 
dua himpunan 
atau lebih. 

 Menunjukan 
diagram venn 

Him
puna
n 

 Mendiskusikan dan 
memahami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada.  

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 

Tes  
 

 PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perhatikan gambar diagram venn berikut: 

 
Dari diagram venn diatas yang merupakan 
𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴 

a. {2} 
b. {3,5} 
c. {4,6,8} 

4x40 
menit 

A1: 186-
192. 
A3: 174-
177. 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

dari selisih dua 
himpunan. 

 Menunjukan 
diagram venn 
dari 
komplemen 
suatu 
himpunan. 

materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 
menuliskan irisan dan 
gabungan dua himpunan 
pada diagram venn. 

 
 
 
 
 

 Urai
an 

 

d. {2,3,4,5,6,8} 
 

 Diketahui S = {0, 1, 2, ..., 
15} dan P = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Ganbarlah 
gabungan himpunan tersebut dalam 
diagram venn. Tujnjukan dengan arsiran 
pada daerah tersebut. 

Menentukan 
diagram Venn 
anggota 
himpunan 
bagian dari 
operasi pada 
himpunan. 

 Mendiskusikan dan 
memahami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada.  

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 
menuliskan selisih dua 
himpunan dan komplemen 
suatu pada diagram venn. 

Tes  
 

 Urai
an 

 
 
 

 Urai
an 

 Gambarlah pada satu diagram Venn 
himpunan-himpunan berikut ini. 
P = {k, l, m, n, o, p, q, r, s, t} 
Q = {h, i, j, k, l, m} 
Manakah yang merupakan P-Q? 

 Gambarlah pada satu diagram Venn jika 
himpunan semesta S adalah himpunan 
semua bilangan bulat, dan A adalah 
himpunan bilangan bulat antara 0 dan 
10. 
Manakah yang merupakan Ac? 

3x40 
menit 

4.5 Menggu
nakan 
konsep 
himpun
an 

 Menerapkan 
konsep 
himpunan 
dalam 
pemecahan 

Him
puna
n 

 Mendiskusikan dan mema-
hami masalah  

 Siswa berkelompok untuk 
mendiskusikan 
permasalahan yang ada.  

Tes  Ura
ian 

Di dalam suatu kelas ada 30 siswa, 20 
siswa diantaranya senang basket, 15 siswa 
sepak bola, sedang 10 siswa tidak senang 
kedua-duanya. Berapa siswa yang senang 

2x40 
menit 

A1: 193-
196. 
A3: 184-
216. 
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Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian   
Kompetensi 

Materi Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

dalam 
pemecah
an 
masalah. 

 

masalah sehari-
hari. 

 Menentukan 
solusi 
pemecahan 
masalah dalam 
diagram venn. 

 Mencari informasi guna 
menemukan solusi pemeca-
han masalah. 

 Mengolah informasi yang 
sudah diperoleh. 

 Melakukan evaluasi dan 
penarikan kesimpulan dari 
materi yang dipelajari. 
Sehingga siswa dapat 
menggunakan konsep 
himpunan dalam 
pemecahan masalah. 

matematika dan senang bahasa? 
Kemudian Sajikan dalam diagram venn . 
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Keterangan:  

A1 : Nuharini. D, & Wahyuni. T. 2008. Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs kelas VII. Jakarta.Depdiknas 
A2 : Stoll, R. R. 1963. Set Theory and Logic. NY: Dover Publications. 
A3 : Wintarti, A., Rahaju, E. B., Sulaiman, R., Yakob, C., Kusrini, Harta, I., Wijayanti, P., et al. 2008.  Contextual teaching 

and learning, matematika SMP/ MTs kelas VII (4th). Jakarta: Depdiknas. 

Sesuai Standar Proses, pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam silabus ini 
pada kolom kegiatan pembelajaran hanya berisi kegiatan inti. 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

( ...............................................................................  ) 

NIP...................................................................... 

 

 

 

 

........., ......, ............... 2017 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( ...............................................................................  ) 

NIP...................................................................... 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah :   

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VII / 2 

 

Standar Kompetensi: 4.  Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn da-

lam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar: 4.1  Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta 
penyajiannya 

Indikator:  4.1.1  Menyebutkan pengertian himpunan. 

 4.1.2 Membedakan sekumpulan benda yang termasuk 
himpunan dan yang bukan himpunan. 

 4.1.3 Menyebutkan anggota dari suatu himpunan. 

 4.1.4 Menyebutkan macam-macam cara menyatakan suatu 
himpunan. 

 4.1.5 Menyebutkan pengertian himpunan berhingga dan tak 
berhingga. 

 4.1.6 Membedakan sekumpulan benda yang termasuk 
himpunan berhingga dan tak berhingga. 

 4.1.7 Mengidentifikasi himpunan kosong. 
Alokasi Waktu: 5 × 40 menit (2 × pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (3 × 40 menit) 

4.1.1 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning 

siswa dapat menyebutkan pengertian himpunan setelah me-

mahami masalah yang disediakan dengan tepat. 

4.1.2 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning 

siswa dapat membedakan sekumpulan benda yang termasuk 

himpunan dan yang bukan himpunan setelah memahami 

masalah yang disediakan dengan tepat.  

4.1.3 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning 

siswa dapat menyebutkan anggota dari suatu himpunan 

setelah memahami masalah yang disediakan dengan tepat. 
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4.1.4 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning 

siswa dapat menyebutkan macam-macam cara menyatakan 

suatu himpunan setelah memahami yang disediakan dengan 

tepat.  

Pertemuan Kedua (2 × 40 menit) 

4.1.5 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning 

siswa dapat menyebutkan pengertian himpunan berhingga 

dan tak berhingga setelah memahami masalah yang 

disediakan dengan tepat. 

4.1.6 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning 

siswa dapat membedakan sekumpulan benda yang termasuk 

himpunan berhingga dan tak berhingga setelah memahami 

masalah yang disediakan dengan tepat.  

4.1.7 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning 

siswa dapat mengidentifikasi himpunan kosong setelah 

memahami masalah yang disediakan dengan tepat.  

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian himpunan 

Menurut Cantor (Stoll, 1963: 2) suatu himpunan adalah kumpulan 

yang pasti, dimana setiap benda yang termasuk dalam suatu kum-

pulan dapat dibedakan sesuai dengan intuisi dan kemampuan in-

telek kita serta dapat dipahami secara keseluruhan. Senada dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Lipschutz (1964: 1) mengenai 

himpunan yaitu suatu daftar/ kumpulan objek yang nantinya ob-

jek-objek tersebut disebut sebagai anggota himpunan. Sehingga 

dapat disimpulkan Himpunan adalah kumpulan benda atau objek 

yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui 

objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam 

himpunan tersebut. Suatu himpunan biasanya dilambangkan 

dengan huruf kapital dan banyaknya anggota himpunan 

dinyatakan dengan n(). 

2. Menyatakan suatu himpunan 

Ada beberapa cara untuk menyatakan suatu himpunan. Lipschutz 

(1964: 1) mengemukakan untuk menyatakan suatu himpunan 

dapat dilakukan dengan mendaftar dan notasi pembentuk 
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himpunan. Selain kedua cara yang diungkapkan oleh Lipschutz, 

untuk menyatakan suatu himpunan dapat dilakukan dengan 

menyebutkan sifat-sifat keanggotaannya. Cara tersebut dapat 

dikatakatan sebagai cara menyatakan suatu himpunan dengan 

kata-kata. Jadi untuk menyakatan suatu himpunan dapat 

dilakukan dengan kata-kta, mendaftar, dan notasi pembentuk 

himpunan. 

3. Himpunan berhingga dan tak berhingga 

Lipschutz (1964: 2-3) menjelaskan bahwa himpunan dapat 

berhingga maupun tak berhingga. Himpunan dapat berhingga apa-

bila terdiri atas sejumlah elemen-elemen tertentu yang berbeda jika 

sama maka himpunannya adalah tak berhingga. 

4. Himpunan kosong 

Himpunan kosong merupakan suatu himpunan yang tidak 

mengandung elemen-elemen (Lipschutz, 1964: 3). Notasi dari him-

punan kosong dapat disimbolkan dengan “Ø”.  

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode pembelajaran: Diskusi 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama (3 × 40 menit) 

Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Memberikan salam dan memulai 
proses pembelajaran dengan 
berdoa. 

2. Memberikan contoh penerapan 
materi yang akan dipelajari dalam 
kehidupan dan keterkaitannya 
dengan materi lain, seperti 
mengamati objek-objek yang ada 
diruang kelas. 

3. Menyampaikan tujuan pem-
belajaran ingin dicapai yaitu agar 
siswa dapat menyebutkan 
pengertian himpunan, 
membedakan objek yang 

1. Menjawab salam dan 
berdoa sebelum memulai 
pelajaran  

2. Menyimak contoh yang 
diberikan guru mengenai 
materi yang akan 
dipelajari. 

3. Menyimak tujuan pem-
belajaran yang akan 
dicapai yaitu agar dapat 
menyebutkan pengertian 
himpunan, membedakan 
kumpulan yang termasuk 
himpunan dan yang bukan 

10  
menit  
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Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

termasuk himpunan dan bukan 
himpunan, serta menyebutkan 
anggota dari suatu himpunan. 

4. Guru memberikan pertanyaan 
mengenai materi yang akan 
dipelajari seperti 

“Perhatikanlah ruang kelas dimana 
kalian belajar sekarang, apa saja 
yang dapat kalian temukan?” 
“Dapatkah kalian secara pasti me-
nyebutkan kumpulan yang dapat 
terbentuk dari apa yang sudah kal-
ian temukan di kelas?” 
 “Apakah semua objek yang kalian 
temukan merupakan satu 
kumpulan benda yang sama?” 

himpunan, menyebutkan 
anggota dan cara 
menuliskan himpunan. 

4. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru. 

 
Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 1 

1. Penyajian Masalah  
a) Membentuk kelompok dan 

menyajikan masalah 
melalui LKS 1(kegiatan 1) 
yang dibagikan kepada 
setiap kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 

1. Penyajian Masalah  
a) Berkumpul dengan anggota 

kelompoknya dan membagi 
tugas dalam penyelesaian 
masalah yang termuat dalam 
LKS. 

b) Setiap kelompok mengecek 
LKS dan mengajukan 
pertanyaan jika ada perintah 
yang belum jelas. 

 
 

5 Menit 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 
a) Meminta siswa untuk 

memahami dan 
menentukan poin utama 
dari masalah yang termuat 
pada LKS. 

b) Meminta siswa menuliskan 
hal-hal yang terkait dengan 
permasalahan dan mencari 
informasi dengan membaca 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Memahami masalah dan 
menentukan poin utama 
dari masalah yang termuat 
pada LKS. Masalah yang 
tersaji dalam kegiatan 1 
seperti menyebutkan 
kumpulan yang terbentuk 
dari masalah yang 
diberikan. 

10 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

materi maupun buku yang 
berkaitan dengan 
himpunan, sehingga siswa 
dapat menyebutkan 
pengertian himpunan 
termasuk himpunan dan 
bukan himpunan, serta 
menyebutkan anggota dari 
suatu himpunan.  

c) Memberikan pertanyaan 
seperti :    
“hewan apa sajakah yang 
kalian lihat pada masalah 1?” 
“apakah semua hewan tersebut 
sama?” 
“ada berapa banyak kumpulan 
hewan yang dapat kalian 
temukan?   

b) Menuliskan  hal-hal yang 
terkait dengan 
permasalahan  pada 
kegiatan 1, kemudian 
mencari informasi yang 
terkait untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada dari 
buku maupun sumber 
lainnya. 

c) Menyusun langkah-langkah 
yang akan digunakan dalam 
penyelesaian masalah sesuai 
dengan informasi yang 
diperoleh. 

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Meminta siswa meng-

gunakan langkah-langkah 
yang sudah disusun untuk 
menyelesaikan permasala-
han kegiatan 1 sebelum 
mempresentasikan di 
depan kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang 
masih mengalami kesulitan 
dengan memberikan 
beberapa pengarahan 
(guru sebagai fasilitator).
  

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Bersama-sama kelompok-

nya menyelesaikan masalah 
pada kegiatan 1 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika terdapat hal-hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

10 menit 

4. Penyajian Hasil 
a) Meminta beberapa  kelom-

pok untuk mempresen-
tasikan hasil kerja ke-
lompok mereka didepan 
kelas. Untuk kelompok 
yang tidak maju diminta 
untuk menanggapi hasil 
yang sudah 
dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

4. Penyajian Hasil 
a) Bersama kelompoknya 

mempresentasikan dan 
menjelaskan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian membandingkan 
dengan hasil yang 

 

20 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

diperoleh dari 
kelompoknya. 

5. Evaluasi Proses Pembelajaran  
a) Memberi kesempatan 

siswa untuk mengevaluasi 
kembali hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami. 

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan 
dengan bahasa yang baku 
dan jelas. 

5. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  

a) Mengevaluasi kembali hasil 
yang sudah dipresentasikan 
sesuai dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika masih ada yang belum 
jelas mengenai materi yang 
baru dipelajari. 

 

5 Menit 

Kegiatan 2 

1. Penyajian Masalah 

a) Menyajikan masalah 
melalui LKS 1(kegiatan 2) 
yang dibagikan kepada 
setiap kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 

1. Penyajian Masalah  

a) Berkumpul dengan anggota 
kelompoknya dan membagi 
tugas dalam penyelesaian 
masalah yang termuat 
dalam LKS. 

b) Setiap kelompok mengecek 
LKS dan mengajukan 
pertanyaan jika ada 
perintah yang belum jelas. 

5 Menit 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Meminta siswa untuk 
menganalisis dan menen-
tukan poin utama dari 
masalah yang termuat pada 
LKS 2. 

b) Meminta siswa untuk 
menuliskan hal-hal yang 
terkait dengan permasalah-
an dan  mencari informasi 
dengan membaca materi 
maupun buku yang 
berkaitan dengan 
himpunan, sehingga siswa 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Memahami masalah dan 
menentukan poin utama 
dari masalah yang termuat 
pada LKS. Masalah yang 
tersaji dalam kegiatan 2 
seperti menentukan banyak 
anggota pada setiap him-
punan dan cara menuliskan 
himpunan yang sudah 
diketahui dari masalah 1 
dan 2. 

 

5 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

dapat menyebutkan 
anggota dari suatu 
himpunan dan macam-
macam cara menyatakan 
suatu himpunan. 

c) Memberikan pertanyaan 
seperti: “poin utama dari 
permasalahan yang diberikan 
pada kegiatan 2 adalah?” 
“mengapa jumlah anggota 
pada setiap kumpulan 
berbeda?” 
“bagaimana kalian dapat 
menuliskan himpunan sesuai 
dengan kumpulan-kumpulan 
yang sudah kalian temukan?” 

b) Menuliskan  hal-hal yang 
terkait dengan permasalah-
an  pada kegiatan 2, 
kemudian mencari 
informasi yang terkait 
untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun sumber 
lainnya.  

c) Menyusun langkah-lang-
kah yang akan digunakan 
dalam penyelesaian 
masalah sesuai dengan 
informasi yang diperoleh. 

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Meminta siswa meng-

gunakan langkah-langkah 
yang sudah disusun untuk 
menyelesaikan permasala-
han kegiatan 2 sebelum 
mempresentasikan di 
depan kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang 
masih mengalami kesulitan 
dengan memberikan 
beberapa pengarahan (guru 
sebagai fasilitator).  

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Bersama kelompoknya 

menyelesaikan pada 
kegiatan 2 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 

b) Menanyakan hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

  

 

10 Menit 

4. Penyajian Hasil 
a) Meminta beberapa  

kelompok untuk mempre-
sentasikan hasil diskusi 
mereka didepan kelas. 
Untuk kelompok yang 
tidak maju diminta untuk 
menanggapi hasil yang 
sudah dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

4. Penyajian Hasil 
a) Bersama kelompoknya  

mempresentasikan dan 
menjelasakan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian  
membandingkan dengan 
hasil yang diperoleh dari 
kelompoknya. 

15Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

5. Evaluasi Proses Pembelajaran  

a) Memberi kesempatan 
siswa untuk mengevaluasi 
kembali hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami.  

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan 
dengan bahasa yang baku 
dan jelas. 

1. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  
a) Mengevaluasi kembali 

hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika masih ada yang 
belum jelas mengenai 
materi yang baru 
dipelajari.  

 

5 Menit 

 
Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Membimbing siswa untuk mem-
buat kesimpulan mengenai materi 
yang baru dipelajari. 

2. Memberikan PR kepada siswa 
3. Menyampaikan rencana pembela-

jaran dan meminta siswa 
mempelajari materi pada per-
temuan berikutnya. 

1. Bersama guru membuat 
kesimpulan mengenai ma-
teri yang baru dipelajari. 

2. Menyimak tugas / PR 
yang diberikan guru. 

3. Menyimak penjelasan 
guru mengenai materi 
pada pertemuan beri-
kutnya dan mempelajari 
materi tersebut dirumah. 

10 menit 

2. Pertemuan Kedua (2 x 40 menit) 
Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Memberikan salam dan 
memulai proses pembelaja-
ran dengan berdoa. 

2. Memberikan contoh penera-
pan materi yang akan di-
pelajari dalam kehidupan 
dan keterkaitannya dengan 
materi lain, seperti meminta 

1. Menjawab salam dan 
berdoa sebelum memulai 
pelajaran  

2. Menyimak contoh yang 
diberikan guru mengenai 
materi yang akan 
dipelajari. 

10 menit  
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Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

siswa untuk menghitung 
bintang dilangit dan 
bilangan cacah genak 
kurang dari 20. 

3. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran ingin dicapai 
yaitu agar siswa dapat  
menyebutkan pengertian 
himpunan berhingga dan 
tak berhingga, 
membedakan himpunan 
berhingga dan tak 
berhingga, dan memahami 
himpunan kosong. 

4. Guru memberikan 
pertanyaan mengenai 
materi yang akan dipelajari 
seperti 
 “apakah kalian dapat meng-

hitung bintang yang ada 
dilangit?” 

“apakah setiap kumpulan/ him-
punan mempunyai ang-
gota?” 

“adakah teman kalian yang 
mempunya tinggi lebih dari 
2m? 

3. Menyimak tujuan pem-
belajaran yang akan 
dicapai yaitu agar dapat 
menyebutkan pengertian 
himpunan berhingga dan 
tak berhingga, 
membedakan himpunan 
berhingga dan tak 
berhingga, dan memahami 
himpunan kosong. 

4. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru. 

 
Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 1 

1. Penyajian Masalah  

a) Membentuk kelompok dan 

menyajikan masalah melalui 

LKS 3 dan 4 (kegiatan 2) yang 

dibagikan kepada setiap 

kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 

mengecek LKS yang sudah 

1. Penyajian Masalah  

a) Berkumpul dengan 

anggota kelompoknya 

dan membagi tugas 

dalam penyelesaian 

masalah yang termuat 

dalam LKS. 

b) Setiap kelompok 

mengecek LKS dan 

 

5 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

diterima dan menanyakan jika 

ada perintah yang belum jelas. 

mengajukan pertanyaan 

jika ada perintah yang 

belum jelas. 

2. Perencanaan Pemecahan 

Masalah 

a) Meminta siswa untuk 

menganalisis dan menentukan 

poin utama dari masalah yang 

termuat pada LKS. 

b) Meminta siswa menuliskan 

hal-hal yang terkait dengan 

permasalahan dan mencari 

informasi dengan membaca 

materi maupun buku yang 

berkaitan dengan sudut, se-

hingga siswa dapat 

menyebutkan pengertian 

himpunan berhingga, tak 

berhingga dan himpunan 

kosong serta membedakannya. 

c) Memberikan pertanyaan 

seperti :    

 “berapa banyak himpunan yang 

kalian temukan?” 

 “bagaimana kalian dapat 

menentukan suatu himpunan 

merupakan himpunan berhingga 

atau tak berhingga?”   

 “mungkinkah suatu himpunan 

tidak memiliki anggota?” 

2. Perencanaan Pemecahan 

Masalah 

a) Memahami masalah 

dan menentukan poin 

utama dari masalah 

yang termuat pada LKS. 

Masalah yang tersaji 

dalam kegiatan 1 seperti 

menentukan himpunan 

yang terbentuk dari 

gambar pada masalah-

masalah dikegiatan 3 

dan 4 serta 

membedakan 

himpunan yang 

terbentuk merupakan 

himpunan berhingga 

atau tak berhingga. 

b) Menuliskan  hal-hal 

yang terkait dengan 

permasalahan  pada 

kegiatan 3 dan 4, 

kemudian mencari 

informasi yang terkait 

untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada 

dari buku maupun 

sumber lainnya. 

c) Menyusun langkah-

langkah yang akan 

digunakan dalam 

penyelesaian masalah 

sesuai dengan informasi 

yang diperoleh. 

5 Menit 

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Meminta siswa menggunakan 

langkah-langkah yang sudah 

disusun untuk menyelesaikan 

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Bersama-sama kelom-

poknya menyelesaikan 

masalah pada kegiatan 1 

 

10 menit 



 Bab: Himpunan 

 

33 
 

Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

permasalahan kegiatan 1 

sebelum mempresentasikan di 

depan kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang masih 

mengalami kesulitan dengan 

memberikan beberapa 

pengarahan (guru sebagai 

fasilitator).  

dengan menggunakan 

langkah-langkah yang 

sudah disusun sebelum-

nya. 

b) Mengajukan pertanyaan 

jika terdapat hal-hal yang 

belum jelas untuk 

membantu pelaksanaan 

penyelesaian masalah. 

4. Penyajian Hasil 

a) Meminta beberapa  kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok mereka 

didepan kelas. Untuk 

kelompok yang tidak maju 

diminta untuk menanggapi 

hasil yang sudah dipresentasi-

kan dan memberikan saran 

serta tanggapan.  

4. Penyajian Hasil 

a) Bersama kelompoknya 

mempresentasikan dan 

menjelaskan hasil kerja 

kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 

memberikan tanggapan 

atas presentasi yang 

disajikan berupa perta-

nyaan, saran, dan 

kemudian membanding-

kan dengan hasil yang 

diperoleh dari kelompok-

nya. 

 

15 Menit 

5. Evaluasi Proses Pembelajaran  

a) Memberi kesempatan siswa 

untuk mengevaluasi kembali 

hasil yang sudah dipresen-

tasikan dan menanyakan hal-

hal yang belum dipahami. 

b) Sebagai fasilitator guru 

memberikan konfirmasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilakukan dan menjawab 

pertanyaan dari siswa yang 

masih mengalami kesulitan 

dengan bahasa yang baku dan 

jelas. 

5. Evaluasi Proses Pembela-

jaran  

a) Mengevaluasi kembali 

hasil yang sudah 

dipresentasikan sesuai 

dengan saran yang 

diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 

jika masih ada yang 

belum jelas mengenai 

materi yang baru 

dipelajari. 

 

5 Menit 

 

Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 
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1. Membimbing siswa untuk mem-

buat kesimpulan mengenai ma-

teri yang baru dipelajari. 

2. Memberikan PR kepada siswa 

3. Menyampaikan rencana pem-

belajran dan meminta siswa 

mempelajari materi pada per-

temuan berikutnya. 

1. Bersama guru membuat 

kesimpulan mengenai ma-

teri yang baru dipelajari. 

2. Menyimak tugas / PR yang 

diberikan guru. 

3. Menyimak penjelasan guru 

mengenai materi pada per-

temuan berikutnya dan 

mempelajari materi 

tersebut dirumah. 

10 menit 

 

E. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 
Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 
4.1.6 
4.1.7 

Tes tertulis PG 

1 
2 

3,4 
5,6 
7 
8 

9,10 
Indikator Pencapaian HOTS 

4.1.2 
4.1.3 
4.1.7 

Tes tertulis PG 
Uraian 

PG  

2 
1 
3 

 
  



 Bab: Himpunan 

 

35 
 

F. Sumber Belajar 

Sumber :  

1. Nuharini. D, & Wahyuni. T. 2008. Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs 
kelas VII. Jakarta .Depdiknas.  

2. Lipschutz, S.1964. Theory and problems of set theory anda related topics. NY: McGraw 
Hill. 

3. Wintarti, A., Rahaju, E. B., Sulaiman, R., Yakob, C., Kusrini, Harta, I., Wijayanti, 
P., et al. 2008.  Contextual teaching and learning, matematika SMP/ MTs kelas VII 
(4th). Jakarta: Depdiknas. 

Alat : Laptop, LCD 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

____________________ 

NIP.  

…………........., ………….. 2017 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

____________________ 

NIP.  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Sekolah  :   
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas / Semester  :  VII / 2 

 

Standar Kompetensi: 4.  Menggunakan konsep himpunan dan diagram 
Venn dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar: 4.2 Memahami konsep himpunan bagian 
Indikator:  4.2.1  Mengidentifikasi himpunan bagian. 

4.2.2 Menentukan anggota himpunan bagian dari suatu  
himpunan. 

4.2.3 Mengidentifikasi pengertian himpunan semesta. 
4.2.4 Menentukan anggota himpunan semesta dari suatu 

himpunan. 
4.2.5 Menyebutkan pengertian himpunan terpisah/ saling 

lepas. 
4.2.6 Membedakan antara himpunan yang terpisah/ saling 

lepas dan yang tidak saling lepas. 

Alokasi Waktu: 3× 40 menit (1 × pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga ( 3× 40 menit) 
4.2.1 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 

dapat mengidentifikasi himpunan bagian dari suatu himpunan 
setelah memahami masalah yang disediakan dengan tepat. 

4.2.2 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menentukan anggota himpunan bagian dari suatu 
himpunan setelah memahami masalah yang disediakan dengan 
tepat. 

4.2.3 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat mengidentifikasi pengertian himpunan semesta setelah 
memahami masalah yang disediakan dengan tepat. 

4.2.4 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menentukan anggota himpunan semesta dari suatu 
himpunan setelah memahami masalah yang disediakan. 

4.2.5 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menyebutkan pengertian himpunan terpisah/ saling lepas 
setelah memahami masalah yang disediakan. 
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4.2.6 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat membedakan antara himpunan yang terpisah/ saling lepas 
dan yang tidak saling lepas setelah memahami masalah yang 
disediakan.  

B. Materi Pembelajaran 

1. Himpunan bagian 

Himpunan bagian menurut Lipschutz (1964: 3) merupakan dua 
himpunan A dan B adalah sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan 
B bagian dari A. Notasi untuk himpunan bagian dapat disimbolkan 
dengan “⊂” atau “⊆”.Himpunan A merupakan himpunan bagian B, jika 
setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan A ⊂ B atau B 
⊂A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B, jika terdapat 
anggota A yang bukan anggota B. 

2. Himpunan semesta 

Himpunan semesta adalah himpunan bagian dari himpunan tertentu 
yang biasa disimbolkan dengan “U” atau “S”. dengan kata laian 
himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang 
memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. 

3. Himpunan terpisah 

Himpunan terpisah dapat disebut himpunan yang saling lepas, dimana 
jika dua himpunan tidak mempunyai anggota yang dimiliki bersama. 
Namun sebaliknya jika dua himpunan yaitu himpunan A dan B 
mempunyai anggota persekutuan tetapi masih ada anggota A yang 
bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A maka dua 
himpuna tersebut tidak saling lepas. 

C. Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode pembelajaran: Diskusi 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama (3 × 40 menit) 

Pendahuluan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Memberikan salam dan memulai 
proses pembelajaran dengan 
berdoa. 

2. memberikan contoh penerapan ma-
teri yang akan dipelajari dalam ke-
hidupan dan keterkaitannya 

1. Menjawab salam dan 
berdoa sebelum memulai 
pelajaran  

2. Menyimak contoh yang 
diberikan guru mengenai 

10 menit 
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Pendahuluan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

dengan materi lain, seperti 
meminta siswa menyebutkan 
himpunan warna dan himpunan 
warna pada pelangi. 

3. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran ingin dicapai yaitu 
agar siswa dapat mengidentifikasi 
himpunan bagian dan semesta, 
menentukan anggotanya, serta 
mengidentifikasi himpunan 
terpisah atau saling lepas. 

4. Guru memberikan pertanyaan 
mengenai materi yang akan 
dipelajari seperti 
 “apakah anggota suatu himpunan 

selalu merupakan anggota himpunan 
yang lainnya?” 

“mungkinkah suatu himpunan 
mempunyai himpunan semesta lebih 
dari satu?” 

“bagaimana kalian dapat membedakan 
himpunan yang saling lepas dan 
tidak saling lepas? 

materi yang akan 
dipelajari. 

3. Menyimak tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai yaitu agar dapat 
mengidentifikasi 
himpunan bagian dan 
semesta, menentukan 
anggotanya, serta 
mengidentifikasi 
himpunan terpisah atau 
saling lepas.  

4. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru. 

 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 1 

1. Penyajian Masalah  
a) Membentuk kelompok dan 

menyajikan masalah melalui 
LKS 5(kegiatan 3) yang 
dibagikan kepada setiap 
kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang belum 
jelas. 

1. Penyajian Masalah  
a) Berkumpul dengan 

anggota kelompoknya 
dan membagi tugas 
dalam penyelesaian 
masalah yang termuat 
dalam LKS. 

b) Setiap kelompok 
mengecek LKS dan 
mengajukan 
pertanyaan jika ada 
perintah yang belum 
jelas. 

 
 

5 Menit 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

10 Menit 
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Kegiatan Inti 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

a) Meminta siswa untuk 
menganalisis dan 
menentukan poin utama dari 
masalah yang termuat pada 
LKS. 

b) Meminta siswa menuliskan 
hal-hal yang terkait dengan 
permasalahan dan mencari 
informasi dengan membaca 
materi maupun buku yang 
berkaitan dengan himpunan, 
sehingga siswa dapat 
mengidentifikasi himpunan 
bagian dan semesta, 
menentukan anggotanya, 
serta mengidentifikasi 
himpunan terpisah atau 
saling lepas.  

c) Memberikan pertanyaan 
seperti :    
“apakah anggota himpunan 
yang terbentuk dari gambar 1 
merupakan anggota himpunan 
pada gambar 2 maupan gambar 
3?”   

a) Menganalisis masalah 
dan menentukan poin 
utama dari masalah 
yang termuat pada LKS. 
Masalah yang tersaji 
dalam kegiatan 3 seperti 
menyebutkan 
pengetian menentukan 
himpunan dari masalah 
pada LKS 5dan 
mengidentifikasi 
himpunan tersebut. 

b) Menuliskan  hal-hal 
yang terkait dengan 
permasalahan  pada 
kegiatan 1, kemudian 
mencari informasi yang 
terkait untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun 
sumber lainnya. 

c) Menyusun langkah-
langkah yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian masalah 
sesuai dengan 
informasi yang 
diperoleh. 

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Meminta siswa 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah disusun 
untuk menyelesaikan perma-
salahan kegiatan 3 sebelum 
mempresentasikan di depan 
kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang masih 
mengalami kesulitan dengan 
memberikan beberapa 
pengarahan (guru sebagai 
fasilitator).  

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Bersama-sama 
kelompoknya 
menyelesaikan masalah 
pada kegiatan 3 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 
b) Mengajukan 

pertanyaan jika 
terdapat hal-hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

 
10 menit 

4. Penyajian Hasil 4. Penyajian Hasil  



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

40 
 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

a) Meminta beberapa  
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok mereka 
didepan kelas. Untuk 
kelompok yang tidak maju 
diminta untuk menanggapi 
hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

a) Bersama kelompoknya 
mempresentasikan dan 
menjelaskan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian 
membandingkan 
dengan hasil yang 
diperoleh dari 
kelompoknya. 

20 Menit 

5. Evaluasi Proses Pembelajaran  

a) Memberi kesempatan siswa 
untuk mengevaluasi kembali 
hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami. 

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih mengalami 
kesulitan dengan bahasa 
yang baku dan jelas. 

5. Evaluasi Proses Pem-
belajaran  

a) Mengevaluasi kembali 
hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan 
pertanyaan jika masih 
ada yang belum jelas 
mengenai materi yang 
baru dipelajari. 

 
5 Menit 

Kegiatan 2 

1. Penyajian Masalah 

a) Menyajikan masalah melalui 
LKS 6(kegiatan 3) yang 
dibagikan kepada setiap 
kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang belum 
jelas. 

1. Penyajian Masalah  

a) Berkumpul dengan 
anggota kelompoknya 
dan membagi tugas 
dalam penyelesaian 
masalah yang termuat 
dalam LKS. 

b) Setiap kelompok 
mengecek LKS dan 
mengajukan 
pertanyaan jika ada 
perintah yang belum 
jelas. 

5 Menit 
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Kegiatan Inti 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Meminta siswa untuk 
memahami dan menentukan 
poin utama dari masalah 
yang termuat pada LKS 6. 

b) Meminta siswa untuk 
menuliskan hal-hal yang 
terkait dengan permasalahan 
dan  mencari informasi 
dengan membaca materi 
maupun buku yang berkaitan 
dengan himpunan, sehingga 
siswa dapat menyebutkan 
pengertian himpunan 
semseta dan saling lepas serta 
menentukan anggotanya. 

c) Memberikan pertanyaan 
seperti: “poin utama dari 
permasalahan yang diberikan 
pada kegiatan 2?” 
“langkah apa yang kalian 
lakukan untuk mengidentifikasi 
himpunan semesta dan 
himpunan yang saling lepas 
serta menentukan anggotanya?” 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 
a) Memahami masalah 

dan menentukan poin 
utama dari masalah 
yang termuat pada LKS. 
Masalah yang tersaji 
dalam kegiatan 6 seperti 
menyebutkan 
himpunan sesuai 
masalah yang tersaji 
dan mengidentifikasi 
himpunan tersebut. 

b) Menuliskan  hal-hal 
yang terkait dengan 
permasalahan  pada 
kegiatan 2, kemudian 
mencari informasi yang 
terkait untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun 
sumber lainnya.  

c) Menyusun langkah-
langkah yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian masalah 
sesuai dengan 
informasi yang 
diperoleh. 

 
5 Menit 

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Meminta siswa 

menggunakan langkah-
langkah yang sudah disusun 
untuk menyelesaikan perma-
salahan kegiatan 6 sebelum 
mempresentasikan di depan 
kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang masih 
mengalami kesulitan dengan 
memberikan beberapa 
pengarahan (guru sebagai 
fasilitator).  

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Bersama-sama 

kelompoknya 
menyelesaikan pada 
kegiatan 6 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 

b) Menanyakan hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

  

 
10 Menit 

4. Penyajian Hasil 4. Penyajian Hasil 15 Menit 
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Kegiatan Inti 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

a) Meminta beberapa  
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusi mereka didepan 
kelas. Untuk kelompok 
yang tidak maju diminta 
untuk menanggapi hasil 
yang sudah 
dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

a) Bersama kelompoknya  
mempresentasikan dan 
menjelasakan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian  
membandingkan 
dengan hasil yang 
diperoleh dari 
kelompoknya. 

5. Evaluasi Proses Pembelajaran  

a) Memberi kesempatan siswa 
untuk mengevaluasi kembali 
hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami.  

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih mengalami 
kesulitan dengan bahasa 
yang baku dan jelas. 

5. Evaluasi Proses Pembela-
jaran  
a) Mengevaluasi kembali 

hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan 
pertanyaan jika masih 
ada yang belum jelas 
mengenai materi yang 
baru dipelajari.  

 
5 Menit 

 

Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Membimbing siswa untuk 
membuat kesimpulan 
mengenai materi yang baru di-
pelajari. 

2. Memberikan PR kepada siswa 
3. Menyampaikan rencana pem-

belajaran dan meminta siswa 
mempelajari materi pada per-
temuan berikutnya. 

1. Bersama guru membuat 
kesimpulan mengenai 
materi yang baru dipela-
jari. 

2. Menyimak tugas / PR 
yang diberikan guru. 

3. Menyimak penjelasan 
guru mengenai materi 

10 menit 
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Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

pada pertemuan beri-
kutnya dan mempelajari 
materi tersebut dirumah. 

E. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian  
Penilaian 

Teknik  Bentuk Soal 

Pencapaian Kompetensi 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

Tes tertulis PG 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Pencapain HOTS 

4.2.1 

4.2.2 

Tes tertulis Uraian 

PG 

4, 5 

6 

F. Sumber Belajar 

Sumber :  

1. Nuharini. D, & Wahyuni. T. 2008. Konsep dan Aplikasinya untuk 
SMP/MTs kelas VII. Jakarta .Depdiknas.  

2. Lipschutz, S.1964. Theory and problems of set theory anda related topics. 
NY: McGraw Hill. 

3. Wintarti, A., Rahaju, E. B., Sulaiman, R., Yakob, C., Kusrini, Harta, I., 
Wijayanti, P., et al. 2008.  Contextual teaching and learning, matematika 
SMP/ MTs kelas VII (4th). Jakarta: Depdiknas. 

Alat : Laptop, LCD 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
……………………………………… 
NIP.  

…………........., ………….. 2017 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
……………………………………… 
NIP.  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Satuan Pendidikan :  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Sekolah  :   
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas / Semester  :  VII / 2 

 
Standar Kompetensi : 
 4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemeca-

han masalah 
Kompetensi Dasar 
 4.3  Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference) dan kom-

plemen pada himpunan 
Indikator   
 4.3.1 Mengidentifikasi operasi irisan pada himpunan. 
4.3.2 Menentukan irisan dua himpunan atau lebih. 
4.3.3 Mengidentifikasi operasi gabungan pada himpunan. 
4.3.4 Menentukan gabungan dua  himpunan atau lebih. 
4.3.5 Mengidentifikasi operasi selisih/ kurang (difference) pada himpunan. 
4.3.6 Menetukan selisih dua himpunan. 
4.3.7 Menyebutkan pengertian komplemen pada himpunan. 
4.3.8 Menentukan anggota komplemen dari suatu himpunan 

Alokasi Waktu  : 5 × 40 menit (2 × pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Keempat  ( 3× 40 menit) 

4.3.1 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat mengidentifikasi operasi irisan pada himpunan setelah 
memahami masalah yang disediakan dengan tepat. 

4.3.2 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menentukan irisan dua himpunan setelah memahami 
himpunan-himpunan yang terbentuk dari masalah yang 
disediakan dengan tepat.  

4.3.3 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat mengidentifikasi operasi gabungan pada himpunan 
setelah memahami masalah yang disediakan dengan tepat. 

4.3.4 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menentukan gabungan dua himpunan setelah memahami 
himpunan-himpunan yang terbentuk dari masalah yang 
disediakan dengan tepat.  
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Pertemuan Kelima  (2× 40 menit) 

4.3.5 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat mengidentifikasi operasi selisih/ kurang (difference) pada 
himpunan setelah memahami masalah yang disediakan dengan 
tepat. 

4.3.6 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menentukan selisih/ kurang (difference) dua himpunan 
setelah memahami himpunan-himpunan yang terbentuk dari 
masalah yang disediakan dengan tepat.  

4.3.7 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat mengidentifikasi komplemen suatu himpunan setelah 
memahami masalah yang disediakan dengan tepat. 

4.3.8 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menentukan komplemen suatu himpunan setelah 
memahami himpunan-himpunan yang terbentuk dari masalah 
yang disediakan dengan tepat.  

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Operasi pada himpunan 

Operasi pada himpunan menurut Lipschutz (1964: 17-19) antara lain 

adalah operasi irisan, gabungan, selisih dua himpunan dan 

komplemen suatu himpunan. Sama halnya yang diungkapkan oleh 

Stoll (1963: 12) bahwa operasi pada  himpunan terdiri dari operasi 

irisan, gabungan, dan selisih dua himpunan serta operasi komplemen 

suatu himpunan. Berikut uraian singkat mengenai operasi pada 

himpunan. 

 

a. Irisan   

Operasi irisan himpunan A dan B adalah himpunan dari elemen yang 

dimiliki bersama A dan B. Notasi dari operasi irisan pada himpunan 

adalah [“∩ “]. Perpotongan dari A dan B juga dapat didefinisikan 𝐴 ∩

𝐵 = {𝑥 | 𝑥 ∈  𝐴 , 𝑥 ∈  𝐵}. 

 

b. Gabungan  

Operasi gabungandari himpunan A dan B adalah himpunan dari 

semua elemen yang termasuk dalam himpunan A atau B atau 

keduanya. Notasi dari operasi gabungan yaitu “∪”. Perpaduan dari A 

dan B juga dapat didefinisikan 𝐴 ∪ 𝐵 = {𝑥 | 𝑥 ∈  𝐴 𝑜𝑟 𝑥 ∈  𝐵}. 
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c. Selisih  

Operasi selisih himpunan A dan B adalah himpunan dari elemen yang 

termasuk pada himpunan A tetapi tidak termasuk pada himpunan B. 

Notasi pada operasi selisih himpunan sma dengan operasi pengu-

rangan yaitu “–“. Selisih dari A dan B dapat didefinisikan 𝐴 − 𝐵 =

{𝑥 | 𝑥 𝜀 𝐴 , 𝑥 𝜀 𝐵}. 

d. Komplemen  

Operasi komplemen dari suatu himpunan adalah himpunan yang 

anggotanya bukan dari anggota himpunan itu sendiri. Notasi Kom-

plemen dari dapat ditulis A' maupun Ac. Komplemen dari A juga 

dapat didefinisikan 𝐴′ = {𝑥 | 𝑥 ∈  𝑆 , 𝑑𝑎𝑛 𝑥 ∈  𝐴}. 

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode pembelajaran: Diskusi 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama (3 × 40 menit) 

Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Memberikan salam dan memulai 
proses pembelajaran dengan berdoa. 

2. memberikan contoh penerapan ma-
teri yang akan dipelajari dalam ke-
hidupan dan keterkaitannya dengan 
materi lain, seperti menyebutkan 
himpunan hewan herbivora dan 
himpunan hewan berkembang biak 
dengan beranak kemudian meng-
identifikasi himpunan tersebut. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai yaitu agar siswa 
dapat mengidentifikasi dan menen-
tukan irisan serta gabungan dua 
himpunan. 

4. Guru memberikan pertanyaan 
mengenai materi yang akan dipelajari 
seperti 
 “apakah setiap operasi pada himpunan 

mempunyai sifa-sifat yang sama?” 

1. Menjawab salam dan 
berdoa sebelum 
memulai pelajaran  

2. Menyimak contoh yang 
diberikan guru 
mengenai materi yang 
akan dipelajari. 

3. Menyimak tujuan pem-
belajaran yang akan 
dicapai yaitu agar 
dapat mengetahui 
jenis-jenis segitiga 
berdasarkan sisi dan 
sudutnya, serta 
menentukan besar 
sudut suatu segitiga. 

4. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh 
guru. 

10 menit  
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Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

 “bagaimana kalian dapat membedakan 
operasi-operasi pada himpunan?” 

 
Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 1 

1. Penyajian Masalah  

a) Membentuk kelompok dan 
menyajikan masalah melalui 
LKS 7 (kegiatan 4) yang 
dibagikan kepada setiap 
kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang belum 
jelas. 

1. Penyajian Masalah  

a) Berkumpul dengan 
anggota kelompoknya 
dan membagi tugas 
dalam penyelesaian 
masalah yang termuat 
dalam LKS. 

b) Setiap kelompok 
mengecek LKS dan 
mengajukan pertanyaan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 
 

 
 

5 Menit 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Meminta siswa untuk me-
mahami dan menentukan 
poin utama dari masalah 
yang termuat pada LKS 7. 

b) Meminta siswa menuliskan 
hal-hal yang terkait dengan 
permasalahan dan mencari 
informasi dengan membaca 
materi maupun buku yang 
berkaitan dengan himpunan, 
sehingga siswa dapat 
mengidentifikasi opersai 
irisan dan menentukan 
irisian dua himpunan.  

c) Memberikan pertanyaan 
seperti :    
“ada berapa banyak himpunan 
yang kalian temukan?” 
“apakah setiap anggota 
mempunyai anggota yang 
sama?” 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 
a) Memahami masalah dan 

menentukan poin utama 
dari masalah yang 
termuat pada LKS. 
Masalah yang tersaji 
dalam kegiatan 1 seperti 
menyebutkan himpunan 
yang terbentuk dari 
masalah pada LKS. 

b) Menuliskan  hal-hal yang 
terkait dengan 
permasalahan  pada 
kegiatan 1, kemudian 
mencari informasi yang 
terkait untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun 
sumber lainnya. 

c) Menyusun langkah-
langkah yang akan 
digunakan dalam 

10 menit 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

48 
 

Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

“bagaimana cara kalian untuk 
menyelesaikan masalah 
tersebut?”   

penyelesaian masalah 
sesuai dengan informasi 
yang diperoleh. 

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Meminta siswa 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah disusun 
untuk menyelesaikan per-
masalahan kegiatan 1 
sebelum mempresentasikan 
di depan kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang 
masih mengalami kesulitan 
dengan memberikan 
beberapa pengarahan (guru 
sebagai fasilitator).  

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Bersama-sama 
kelompoknya 
menyelesaikan masalah 
pada kegiatan 1 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika terdapat hal-hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

 
10 menit 

4. Penyajian Hasil 

a) Meminta beberapa  
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok mereka 
didepan kelas. Untuk 
kelompok yang tidak maju 
diminta untuk menanggapi 
hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

4. Penyajian Hasil 

a) Bersama kelompoknya 
mempresentasikan dan 
menjelaskan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian 
membandingkan dengan 
hasil yang diperoleh dari 
kelompoknya. 

20 menit 

5. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  

a) Memberi kesempatan siswa 
untuk mengevaluasi 
kembali hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami. 

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih 

5. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  

a) Mengevaluasi kembali 
hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika masih ada yang 
belum jelas mengenai 
materi yang baru 
dipelajari. 

 
5 menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

mengalami kesulitan 
dengan bahasa yang baku 
dan jelas. 

Kegiatan 2 

1. Penyajian Masalah 
a) Menyajikan masalah melalui 

LKS 8(kegiatan 4) yang 
dibagikan kepada setiap 
kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 

1. Penyajian Masalah  
a) Berkumpul dengan 

anggota kelompoknya 
dan membagi tugas 
dalam penyelesaian 
masalah yang termuat 
dalam LKS. 

b) Setiap kelompok 
mengecek LKS dan 
mengajukan pertanyaan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 

5 Menit 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Meminta siswa untuk me-
mahami dan menentukan 
poin utama dari masalah 
yang termuat pada LKS 8. 

b) Meminta siswa untuk 
menuliskan hal-hal yang 
terkait dengan permasalahan 
dan  mencari informasi 
dengan membaca materi 
maupun buku yang 
berkaitan dengan himpunan, 
sehingga siswa dapat 
mengidentifikasi opersai 
gabungan dan menentukan 
gabungan dua himpunan.  

c) Memberikan pertanyaan 
seperti: “poin utama dari 
permasalahan yang diberikan 
pada kegiatan 2?” 
“langkah apa yang kalian 
lakukan untuk menentukan 
gabungan dari himpunan yang 
kalian ketahui dari masalah 
tersebut?” 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 
a) Memahami masalah dan 

menentukan poin utama 
dari masalah yang 
termuat pada LKS. 
Masalah yang tersaji 
dalam kegiatan 2 seperti 
menentukan himpunan 
sesuai masalah pada LKS 
dan mengidentifikasi 
masalah tersebut untuk 
menemukan solusi. 

b) Menuliskan  hal-hal yang 
terkait dengan perma-
salahan  pada kegiatan 2, 
kemudian mencari 
informasi yang terkait 
untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun 
sumber lainnya.  

c) Menyusun langkah-
langkah yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian masalah 
sesuai dengan informasi 
yang diperoleh. 

 
5 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Meminta siswa 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah disusun 
untuk menyelesaikan per-
masalahan kegiatan 2 
sebelum mempresentasikan 
di depan kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang masih 
mengalami kesulitan dengan 
memberikan beberapa 
pengarahan (guru sebagai 
fasilitator).  

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Bersama-sama 
kelompoknya 
menyelesaikan pada 
kegiatan 2 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 

b) Menanyakan hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

  

10 Menit 

4. Penyajian Hasil 

a) Meminta beberapa  
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusi mereka didepan 
kelas. Untuk kelompok 
yang tidak maju diminta 
untuk menanggapi hasil 
yang sudah 
dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

4. Penyajian Hasil 

a) Bersama kelompoknya  
mempresentasikan dan 
menjelasakan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian  
membandingkan dengan 
hasil yang diperoleh dari 
kelompoknya. 

15 menit 

5. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  

a) Memberi kesempatan siswa 
untuk mengevaluasi 
kembali hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami.  

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan 
dengan bahasa yang baku 
dan jelas. 

5. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  
a) Mengevaluasi kembali 

hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika masih ada yang 
belum jelas mengenai 
materi yang baru 
dipelajari.  

 
5 Menit 
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Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Membimbing siswa untuk 
membuat kesimpulan 
mengenai materi yang baru di-
pelajari. 

2. Memberikan PR kepada siswa 
3. Menyampaikan rencana pem-

belajaran dan meminta siswa 
mempelajari materi pada per-
temuan berikutnya. 

1. Bersama guru membuat 
kesimpulan mengenai ma-
teri yang baru dipelajari. 

2. Menyimak tugas / PR yang 
diberikan guru. 

3. Menyimak penjelasan guru 
mengenai materi pada per-
temuan berikutnya dan 
mempelajari materi 
tersebut dirumah. 

10 menit 

 
2. Pertemuan Kedua (2 x 40 menit) 

Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Memberikan salam dan memu-
lai proses pembelajaran dengan 
berdoa. 

2. memberikan contoh penerapan 
materi yang akan dipelajari 
dalam kehidupan dan 
keterkaitannya dengan materi 
lain, seperti meminta siswa 
menyebutkan contoh 
himpunan kegemaran setiap 
siswa kemudian 
mengidentifikasi aapakah 
setiap siswa mempunyai 
kegemaran yang sama atau 
tidak . 

3. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran ingin dicapai 
yaitu agar siswa dapat  
mengidentifikasi opersai 
selisih/ kurang (difference)  
dan komplemen suatu 
himpunan serta menentukan 
selisih/ kurang (difference)  
dua himpunan dan komlemen 
suatu himpunan. 

1. Menjawab salam dan berdoa 
sebelum memulai pelajaran  

2. Menyimak contoh yang 
diberikan guru mengenai 
materi yang akan dipelajari. 

3. Menyimak tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai yaitu agar dapat 
mengidentifikasi opersai 
selisih/ kurang (difference)  
dan komplemen suatu 
himpunan serta menentukan 
selisih/ kurang (difference)  
dua himpunan dan komlemen 
suatu himpunan. 

4. Menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru. 

10 menit  
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Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

4. Guru memberikan pertanyaan 
mengenai materi yang akan 
dipelajari seperti 
 “bagaimanakah keterkaitan 

antara himpunan semesta 
dengan komplemen maupun 
selisih dua himpunan?” 

 “apakah yang dapat kalian 
simpulkan mengenai komplemen 
suatu himpunan terhadap 
himpunan semestanya dengan 
komplemen suatu himpunan 
dengan himpunan lainnya? 

 
Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 1 

1. Penyajian Masalah  

a) Membentuk kelompok dan 
menyajikan masalah melalui 
LKS 9 dan 10(kegiatan 5) 
yang dibagikan kepada 
setiap kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang belum 
jelas. 

1. Penyajian Masalah  

a) Berkumpul dengan 
anggota kelompoknya 
dan membagi tugas dalam 
penyelesaian masalah 
yang termuat dalam LKS. 

b) Setiap kelompok 
mengecek LKS dan 
mengajukan pertanyaan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 

 
 

5 Menit 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Meminta siswa untuk me-
mahami dan menentukan 
poin utama dari masalah 
yang termuat pada LKS. 

b) Meminta siswa menuliskan 
hal-hal yang terkait dengan 
permasalahan dan mencari 
informasi dengan membaca 
materi maupun buku yang 
berkaitan dengan himpunan, 
sehingga siswa dapat 
mengidentifikasi operasi 
selisih dan komplemen  pada 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Memahami masalah dan 
menentukan poin utama 
dari masalah yang 
termuat pada LKS. 
Masalah yang tersaji 
dalam kegiatan 1 seperti 
mengidentifikasi operasi 
selisih dan komplemen  
pada himpunan serta 
menentukan anggota 
selisih dua himpunan dan 
komplemen dari suatu 
himpunan berdasarkan 

5 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

himpunan serta menentukan 
anggota selisih dua 
hompunan dan komplemen 
dari suatu himpunan. 

c) Memberikan pertanyaan 
seperti :    
“berapa banyak himpunan yang 
kalian temukan?” 
“bagaimana kalian dapat 
menentukan suatu himpunan 
merupakan himpunan 
berhingga atau tak berhingga?”   
“mungkinkah suatu himpunan 
tidak memiliki anggota?” 

masalah yang termuat 
pada LKS 9 dan 10. 

b) Menuliskan  hal-hal yang 
terkait dengan 
permasalahan  pada 
kegiatan 3 dan 4, 
kemudian mencari 
informasi yang terkait 
untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun 
sumber lainnya. 

c) Menyusun langkah-
langkah yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian masalah 
sesuai dengan informasi 
yang diperoleh. 

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Meminta siswa 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah disusun 
untuk menyelesaikan per-
masalahan kegiatan 1 
sebelum mempresentasikan 
di depan kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang 
masih mengalami kesulitan 
dengan memberikan 
beberapa pengarahan (guru 
sebagai fasilitator).  

3. Pelaksanaan Perencanaan 

a) Bersama-sama 
kelompoknya 
menyelesaikan masalah 
pada kegiatan 5 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika terdapat hal-hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

 
10 menit 

4. Penyajian Hasil 

a) Meminta beberapa  
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok mereka 
didepan kelas. Untuk 
kelompok yang tidak maju 
diminta untuk menanggapi 
hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

4. Penyajian Hasil 

a) Bersama kelompoknya 
mempresentasikan dan 
menjelaskan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian 
membandingkan dengan 

 
15

 
Meni
t 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

hasil yang diperoleh dari 
kelompoknya. 

5. Evaluasi Proses Pembelajaran  
a) Memberi kesempatan siswa 

untuk mengevaluasi 
kembali hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami. 

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan dengan 
bahasa yang baku dan jelas. 

5. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  

a) Mengevaluasi kembali 
hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika masih ada yang 
belum jelas mengenai 
materi yang baru 
dipelajari. 

 
5 Menit 

 
Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Membimbing siswa untuk mem-
buat kesimpulan mengenai ma-
teri yang baru dipelajari. 

2. Memberikan PR kepada siswa 
3. Menyampaikan rencana pem-

belajran dan meminta siswa 
mempelajari materi pada per-
temuan berikutnya. 

1. Bersama guru membuat 
kesimpulan mengenai materi 
yang baru dipelajari. 

2. Menyimak tugas / PR yang 
diberikan guru. 

3. Menyimak penjelasan guru 
mengenai materi pada per-
temuan berikutnya dan 
mempelajari materi tersebut 
dirumah. 

10 menit 

E. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ 
Soal 

Pencapaian Kompetensi 

4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.3.5 
4.3.6 
4.3.7 

Tes tertulis PG 

17 
18 
19 

20,21 
22 
23 
24 
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Indikator Pencapaian 
Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ 
Soal 

Pencapain HOTS 

4.3.1 
4.3.8 

Tes tertulis PG 
Uraian 

7 
8 

 

F. Sumber Belajar 

Sumber :  

1. Nuharini. D, & Wahyuni. T. 2008. Konsep dan Aplikasinya untuk 
SMP/MTs kelas VII. Jakarta .Depdiknas.  

2. Lipschutz, S.1964. Theory and problems of set theory anda related topics. NY: 
McGraw Hill. 

3. Stoll, R.R. 1963. Set theory and logic. NY: Dover Publications 
4. Wintarti, A., Rahaju, E. B., Sulaiman, R., Yakob, C., Kusrini, Harta, I., 

Wijayanti, P., et al. 2008.  Contextual teaching and learning, matematika 
SMP/ MTs kelas VII (4th). Jakarta: Depdiknas. 

Alat : Laptop, LCD 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
____________________ 
NIP.  

…………........., ………….. 2017 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
____________________ 
NIP.  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah  :  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

 

Standar Kompetensi  
4.  Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan 
masalah 

Kompetensi Dasar  
4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 

Indikator  
4.4.1  Menunjukan  diagram venn dari irisan dua himpunan atau lebih. 
4.4.2 Menunjukan diagram venn dari gabungan dua himpunan atau lebih. 
4.4.3 Menunjukan diagram venn dari selisih dua himpunan. 
4.4.4 Menunjukan diagram venn dari komplemen suatu himpunan. 
4.4.5 Menentuka n diagram Venn anggota himpunan bagian dari operasi 

pada himpunan. 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 menit (1 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Keenam : 
4.4.1 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 

dapat menunjukan diagram venn dari irisan dua himpunan atau 
lebih setelah memahami irisan dan bagaimana menentukan anggota 
irisan dua himpunan dengan tepat. 

4.4.2 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menunjukan diagram venn dari gabungan dua himpunan atau 
lebih setelah memahami gabungan  dan bagaimana menentukan 
anggota gabungan dua himpunan dengan tepat. 

4.4.3 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menunjukan diagram venn dari selisih dua himpunan atau 
lebih setelah memahami selisih dan bagaimana menentukan anggota 
selisih dua himpunan dengan tepat. 

4.4.4 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menunjukan diagram venn dari komplemen suatu  himpunan 
setelah memahami komplemen  dan bagaimana menentukan 
anggota komplemen suatu himpunan dengan tepat. 

4.4.5 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menunjukan diagram venn dari anggota himpunan bagian 
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pada operasi himpunan setelah memahami operasi  dan bagaimana 
menentukan anggota himpunan bagian himpunan dengan tepat. 

B. Materi Pembelajaran 

1. Diagram Venn 

Lipschutz (1982:134) menjelaskan diagram Venn merupakan penyajian 
gambar dari suatu himpunan oleh himpunan titik pada suatu bidang. 
Himpunan semesta “U” digambarkan oleh suatu bidang persegi pan-
jang dan himpunan lainnya digambarkan terletak di dalam bidang 
persegi panjang. Misalnya A= {1, 2, 3, 4} maka bentuk diagram Venn 
dari himpunan A sebagai berikut. 

 

Berikut merupakan gambar dari diagram Venn sesuai dengan operasi 
pada himpunan. 

 
Gambar 1. A ∪ B yang diberi bayangan (Sumber: Lipschutz, 1982:17) 

 
Gambar 2. A ∩ B yang diberi bayangan (Sumber: Lipschutz, 1982:18) 

 
 Gambar 3. A - B yang diberi bayangan (Sumber: Lipschutz, 1982:19) 

 
Gambar 4. A' yang diberi bayangan (Sumber: Lipschutz, 1982:19) 

  

 

 

 

 

.
2 
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C. Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode pembelajaran: Diskusi 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama (3 × 40 menit) 
Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Memberikan salam dan memu-
lai proses pembelajaran 
dengan berdoa. 

2. memberikan contoh penerapan 
materi yang akan dipelajari da-
lam kehidupan dan keterkai-
tannya dengan materi lain. 

3. Menyampaikan tujuan pembe-
lajaran ingin dicapai yaitu agar 
siswa dapat menunjukan 
diagram Venn dari operasi 
himpunan dan menentukan 
diagram Venn dari himpunan 
bagian pada operasi 
himpunan. 

4. Guru memberikan pertanyaan 
mengenai materi yang akan 
dipelajari seperti 
 “bagaimana kalian dapat menun-

jukan  suatu himpunan dalam 
bentuk gambar?” 

“apakah bentuk gambar dari setiap 
operasi himpunan sama?” 

“apakah setiap himpunan dapat 
disajikan dalam bentuk gam-
bar?” 

1. Menjawab salam dan berdoa 
sebelum memulai pelajaran  

2. Menyimak contoh yang 
diberikan guru mengenai 
materi yang akan dipelajari. 

3. Menyimak tujuan pembe-
lajaran yang akan dicapai 
yaitu agar dapat mengetahui 
jenis-jenis segitiga 
berdasarkan sisi dan 
sudutnya, serta menentukan 
besar sudut suatu segitiga. 

4. Menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru. 

10 menit  

 

Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 1 

1. Penyajian Masalah  
a) Membentuk kelompok dan 

menyajikan masalah melalui 
LKS 11(kegiatan 6) yang 
dibagikan kepada setiap 
kelompok. 

1. Penyajian Masalah  
a) Berkumpul dengan 

anggota kelompoknya 
dan membagi tugas 
dalam penyelesaian 
masalah yang termuat 
dalam LKS. 

 
 

5 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang belum 
jelas. 

b) Setiap kelompok 
mengecek LKS dan 
mengajukan pertanyaan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Meminta siswa untuk me-
mahami dan menentukan 
poin utama dari masalah 
yang termuat pada LKS. 

b) Meminta siswa menuliskan 
hal-hal yang terkait dengan 
permasalahan dan mencari 
informasi dengan membaca 
materi maupun buku yang 
berkaitan dengan himpunan, 
sehingga siswa dapat 
menunjukan diagram Venn 
dari irisan dan gabungan dua 
himpunan. 

c) Memberikan pertanyaan 
seperti :    
“langkah apa yang akan kalian 
lakukan untuk menunjukan 
diagram Venn dari masalah 
tersebut?” 
“apa yang membedakan bentuk 
diagram Venn dari operasi satu 
dengan operasi yang lain pada 
himpunan?”   

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Memahami masalah dan 
menentukan poin utama 
dari masalah yang 
termuat pada LKS. 
Masalah yang tersaji 
dalam kegiatan 6 seperti 
menunjukan diagram 
Venn dari masalah yang 
disediakan. 

b) Menuliskan  hal-hal yang 
terkait dengan 
permasalahan  pada 
kegiatan 6, kemudian 
mencari informasi yang 
terkait untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun 
sumber lainnya. 

c) Menyusun langkah-
langkah yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian masalah 
sesuai dengan informasi 
yang diperoleh. 

11 Menit 

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Meminta siswa 

menggunakan langkah-
langkah yang sudah disusun 
untuk menyelesaikan per-
masalahan kegiatan 6 
sebelum mempresentasikan 
di depan kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang 
masih mengalami kesulitan 
dengan memberikan 

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Bersama-sama 

kelompoknya 
menyelesaikan masalah 
pada kegiatan 6 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika terdapat hal-hal yang 
belum jelas untuk 

 
11 menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

beberapa pengarahan (guru 
sebagai fasilitator).  

membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

4. Penyajian Hasil 
a) Meminta beberapa  

kelompok untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok mereka 
didepan kelas. Untuk 
kelompok yang tidak maju 
diminta untuk menanggapi 
hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

4. Penyajian Hasil 
a) Bersama kelompoknya 

mempresentasikan dan 
menjelaskan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian 
membandingkan dengan 
hasil yang diperoleh dari 
kelompoknya. 

 
21 menit 

5. Evaluasi Proses Pembelajaran  

a) Memberi kesempatan siswa 
untuk mengevaluasi 
kembali hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami. 

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan 
dengan bahasa yang baku 
dan jelas. 

5. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  
a) Mengevaluasi kembali 

hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika masih ada yang 
belum jelas mengenai 
materi yang baru 
dipelajari. 

 
5 menit 

Kegiatan 2 

1. Penyajian Masalah 

a) Menyajikan masalah 
melalui LKS 12(kegiatan 6) 
yang dibagikan kepada 
setiap kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 

1. Penyajian Masalah  

a) Berkumpul dengan 
anggota kelompoknya 
dan membagi tugas 
dalam penyelesaian 
masalah yang termuat 
dalam LKS. 

b) Setiap kelompok 
mengecek LKS dan 
mengajukan pertanyaan 

6 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

jika ada perintah yang 
belum jelas. 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Meminta siswa untuk 
memahami dan menentukan 
poin utama dari masalah 
yang termuat pada LKS 12. 

b) Meminta siswa untuk 
menuliskan hal-hal yang 
terkait dengan permasalahan 
dan  mencari informasi 
dengan membaca materi 
maupun buku yang 
berkaitan dengan himpunan 
sehingga siswa dapat 
menunjukan diagram Venn 
dari selisih dan komplemen 
suatu himpunan. 

c) Memberikan pertanyaan 
seperti: “poin utama dari 
permasalahan yang diberikan 
pada kegiatan 6?” 
“langkah apa yang kalian 
lakukan untuk menunjukan 
diagram Venn dari masalah 
tersebut?” 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

a) Memahami masalah dan 
menentukan poin utama 
dari masalah yang 
termuat pada LKS. 
Masalah yang tersaji 
dalam kegiatan 12 seperti 
menunjukan diagram 
Venn . 

b) Menuliskan  hal-hal yang 
terkait dengan 
permasalahan  pada 
kegiatan 2, kemudian 
mencari informasi yang 
terkait untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun 
sumber lainnya.  

c) Menyusun langkah-
langkah yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian masalah 
sesuai dengan informasi 
yang diperoleh. 

 
5 Menit 

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Meminta siswa 

menggunakan langkah-
langkah yang sudah disusun 
untuk menyelesaikan per-
masalahan kegiatan 2 
sebelum mempresentasikan 
di depan kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang masih 
mengalami kesulitan dengan 
memberikan beberapa 
pengarahan (guru sebagai 
fasilitator).  

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Bersama-sama 

kelompoknya 
menyelesaikan pada 
kegiatan 6 dengan 
menggunakan langkah-
langkah yang sudah 
disusun sebelumnya. 

b) Menanyakan hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

  

 
10 Menit 

4. Penyajian Hasil 
a) Meminta beberapa  

kelompok untuk 

4. Penyajian Hasil 
a) Bersama kelompoknya  

mempresentasikan dan 

15Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

mempresentasikan hasil 
diskusi mereka didepan 
kelas. Untuk kelompok 
yang tidak maju diminta 
untuk menanggapi hasil 
yang sudah 
dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

menjelasakan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian  
membandingkan dengan 
hasil yang diperoleh dari 
kelompoknya. 

5. Evaluasi Proses Pembelajaran  
a) Memberi kesempatan siswa 

untuk mengevaluasi 
kembali hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami.  

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan 
dengan bahasa yang baku 
dan jelas. 

5. Evaluasi Proses Pembelaja-
ran  

a) Mengevaluasi kembali 
hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika masih ada yang 
belum jelas mengenai 
materi yang baru 
dipelajari.  

 
5 Menit 

 

Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Membimbing siswa untuk 
membuat kesimpulan mengenai 
materi yang baru dipelajari. 

2. Memberikan PR kepada siswa 
3. Menyampaikan rencana pem-

belajaran dan meminta siswa 
mempelajari materi pada per-
temuan berikutnya. 

1. Bersama guru membuat 
kesimpulan mengenai materi 
yang baru dipelajari. 

2. Menyimak tugas / PR yang 
diberikan guru. 

3. Menyimak penjelasan guru 
mengenai materi pada per-
temuan berikutnya dan 
mempelajari materi tersebut 
dirumah. 

10 menit 
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E. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk Instrumen/ 
Soal 

Pencapaian Kompetensi 

4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 
4.4.5 

Tes tertulis PG 

25 
26 
27 
28 

29, 30 

Pencapain HOTS 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 
4.4.5 

Tes tertulis Uraian 
9 

10 

 

F. Sumber Belajar 

Sumber :  
1. Nuharini. D, & Wahyuni. T. 2008. Konsep dan Aplikasinya untuk 

SMP/MTs kelas VII. Jakarta .Depdiknas.  
2. Lipschutz, S.1964. Theory and problems of set theory anda related topics. 

NY: McGraw Hill. 
3. Stoll, R.R. 1963. Set theory and logic. NY: Dover Publications. 
4. Wintarti, A., Rahaju, E. B., Sulaiman, R., Yakob, C., Kusrini, Harta, I., 

Wijayanti, P., et al. 2008.  Contextual teaching and learning, matematika 
SMP/ MTs kelas VII (4th). Jakarta: Depdiknas. 

Alat : Laptop, LCD 

 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
____________________ 
NIP.  

…………........., ………….. 2017 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
____________________ 
NIP.  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah  :  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

 

Standar Kompetensi 

4.  Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan 
masalah 

Kompetensi Dasar  

4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. 

Indikator  

4.5.1 Menentukan solusi masalah yang terkait dengan operasi pada 
himpunan. 

4.5.2 Menunjukan diagram venn dari solusi pemecahan masalah yang 
terkait dengan operasi  himpunan. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Ketujuh : 

6.1.1 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menentukan  solusi masalah yang terkait dengan operasi pada 
himpunan.setelah memahami operasi-operasi pada himpunan dan 
masalah yang disediakan dengan tepat. 

6.1.2 Melalui pembelajaran dengan model problem based learning siswa 
dapat menunjukan  diagram venn dari solusi pemecahan masalah 
yang terkait dengan operasi  himpunan setelah memahami operasi-
operasi pada himpunan dan masalah yang disediakan dengan tepat.  

B. Materi Pembelajaran 

Menyelesaikan masalah denganmenggunakan konsep himpunan. 

C. Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode pembelajaran: Diskusi 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Ketujuh (2 x 40 menit) 
Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Memberikan salam dan memu-
lai proses pembelajaran dengan 
berdoa. 

2. memberikan contoh penerapan 
materi yang akan dipelajari da-
lam kehidupan dan keterkai-
tannya dengan materi lain. 

3. Menyampaikan tujuan pembel-
ajaran ingin dicapai yaitu agar 
siswa dapat  menggunakan 
konsep himpunan dalam 
pemecahan masalah. 

4. Guru memberikan pertanyaan 
mengenai materi yang akan 
dipelajari seperti  
 “langkah apa yang kalian untuk 

menyelesaiakan masalah 
tersebut?” 

 “apa keterkaitan antara operasi 
pada himpunann dengan 
masalah tersebut? 

1. Menjawab salam dan 
berdoa sebelum memulai 
pelajaran  

2. Menyimak contoh yang 
diberikan guru mengenai 
materi yang akan 
dipelajari. 

3. Menyimak tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai yaitu agar dapat 
menggunakan konsep 
himpunan dalam pemeca-
han masalah.  

4. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru. 

10 menit  

 
Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 1 

1. Penyajian Masalah  
a) Membentuk kelompok dan 

menyajikan masalah melalui 
LKS 13 (kegiatan 7) yang 
dibagikan kepada setiap 
kelompok. 

b) Meminta setiap siswa 
mengecek LKS yang sudah 
diterima dan menanyakan 
jika ada perintah yang belum 
jelas. 

1. Penyajian Masalah  
a) Berkumpul dengan 

anggota kelompoknya 
dan membagi tugas 
dalam penyelesaian 
masalah yang termuat 
dalam LKS. 

b) Setiap kelompok 
mengecek LKS dan 
mengajukan pertanyaan 
jika ada perintah yang 
belum jelas. 

 
 

5 Menit 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

2. Perencanaan Pemecahan 
Masalah 

6 Menit 
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

a) Meminta siswa untuk me-
mahami dan menentukan 
poin utama dari masalah 
yang termuat pada LKS. 

b) Meminta siswa menuliskan 
hal-hal yang terkait dengan 
permasalahan dan mencari 
informasi dengan membaca 
materi maupun buku yang 
berkaitan dengan himpunan, 
sehingga siswa dapat 
menggunakan konsep 
himpunan dalam pemecahan 
masalah.  

c) Memberikan pertanyaan 
seperti :    
“apakah point utama pada 
masalah tersebut?”   
“langkah apa yang kalian 
gunakan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut?” 

a) Memahami masalah dan 
menentukan poin utama 
dari masalah yang 
termuat pada LKS. 
Masalah yang tersaji 
dalam kegiatan 7 seperti 
menentukan 
penggunaan operasi 
himpunan dalam 
menentukan solusi 
pemecahan masalah . 

b) Menuliskan  hal-hal yang 
terkait dengan 
permasalahan  pada 
kegiatan 7, kemudian 
mencari informasi yang 
terkait untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
dari buku maupun 
sumber lainnya. 

c) Menyusun langkah-
langkah yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian masalah 
sesuai dengan informasi 
yang diperoleh. 

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Meminta siswa meng-

gunakan langkah-langkah 
yang sudah disusun untuk 
menyelesaikan permasala-
han kegiatan 7 sebelum 
mempresentasikan di depan 
kelompok lain. 

b) Membantu siswa yang 
masih mengalami kesulitan 
dengan memberikan bebe-
rapa pengarahan (guru 
sebagai fasilitator).  

3. Pelaksanaan Perencanaan 
a) Bersama-sama kelom-

poknya menyelesaikan 
masalah pada kegiatan 7 
dengan menggunakan 
langkah-langkah yang 
sudah disusun 
sebelumnya. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika terdapat hal-hal yang 
belum jelas untuk 
membantu pelaksanaan 
penyelesaian masalah. 

 
11 menit 

4. Penyajian Hasil 
a) Meminta beberapa  kelom-

pok untuk mempresen-
tasikan hasil kerja kelompok 

4. Penyajian Hasil 
a) Bersama kelompoknya 

mempresentasikan dan 

 
16
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Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

mereka didepan kelas. 
Untuk kelompok yang tidak 
maju diminta untuk 
menanggapi hasil yang 
sudah dipresentasikan dan 
memberikan saran serta 
tanggapan.  

menjelaskan hasil kerja 
kelompok mereka. 

b) Kelompok yang lain 
memberikan tanggapan 
atas presentasi yang 
disajikan berupa 
pertanyaan, saran, dan 
kemudian membanding-
kan dengan hasil yang 
diperoleh dari 
kelompoknya. 

Meni
t 

5. Mengevaluasi  
a) Memberi kesempatan siswa 

untuk mengevaluasi 
kembali hasil yang sudah 
dipresentasikan dan 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami. 

b) Sebagai fasilitator guru 
memberikan konfirmasi 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan dan 
menjawab pertanyaan dari 
siswa yang masih 
mengalami kesulitan dengan 
bahasa yang baku dan jelas. 

5. Mengevaluasi  
a) Mengevaluasi kembali 

hasil yang sudah 
dipresentasikan sesuai 
dengan saran yang 
diperoleh. 

b) Mengajukan pertanyaan 
jika masih ada yang 
belum jelas mengenai 
materi yang baru 
dipelajari. 

 
5 Menit 

 
Penutup 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

1. Membimbing siswa untuk 
membuat kesimpulan mengenai 
materi yang baru dipelajari. 

2. Memberikan PR kepada siswa 
3. Menyampaikan rencana pem-

belajran dan meminta siswa 
mempelajari materi pada per-
temuan berikutnya. 

1. Bersama guru membuat 
kesimpulan mengenai 
materi yang baru dipela-
jari. 

2. Menyimak tugas / PR 
yang diberikan guru. 

3. Menyimak penjelasan 
guru mengenai materi 
pada pertemuan beri-
kutnya dan mempelajari 
materi tersebut dirumah. 

10 menit 

 

E. Penilaian Hasil Belajar 
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Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ 
Soal 

Pencapaian Kompetensi 

4.5.1 
4.5.2 

Tes tertulis PG 
31, 32 

33, 34, 35 

Pencapain HOTS 

4.5.1 
4.5.2 

Tes tertulis Uraian 
 

11 
12 

F. Sumber Belajar 

Sumber :  
1. Nuharini. D, & Wahyuni. T. 2008. Konsep dan Aplikasinya untuk 

SMP/MTs kelas VII. Jakarta. Depdiknas.  
2. Wintarti, A., Rahaju, E. B., Sulaiman, R., Yakob, C., Kusrini, Harta, I., 

Wijayanti, P., et al. 2008.  Contextual teaching and learning, matematika 
SMP/ MTs kelas VII (4th). Jakarta: Depdiknas. 

Alat : Laptop, LCD 

 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
____________________ 
NIP.  

…………........., ………….. 2017 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
____________________ 
NIP.  
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS)-1 

Himpunan (Kegiatan 1) 

Tujuan Pembelajaran:  

Agar siswa dapat menyebutkan pengertian 
himpunan  dan  membedakan  sekumpulan benda 
yang termasuk himpunan dan yang bukan 
himpunan 

 

 

 

Coba perhatikan gambar hewan berikut. 

 
Setelah kalian memahami gambar diatas, kalian tentunya dapat menyimpulkan pengertian 
dari himpunan. 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 1, coba kalian perrhatikan dan jawablah 
pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 Informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami gambar hewan 
tersebut? 

(kalian dapat menyebutkan nama-nama hewan yang ada pada gambar) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

2.   Ada berapa banyak jenis kumpulan hewan pada gambar tersebut?(membuat kumpulan 
sesuai gambar seperti kumpulan hewan berkaki empat dan lainnya) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

3. Setelah kalian dapat menyebutkan kumpulan hewan yang terbentuk dari gambar 
tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dari kumpulan tersebut? ( menentukan jenis 
hewan sesuai dengan kumpulan yang sudah dibuat) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

4. Apa keterkaitan antara informasi yang sudah kalian peroleh dengan masalah 1? 

 .........................................................................................................................................................................  

Nama kelompok: 
Anggota:  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... Masalah 1 
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 .........................................................................................................................................................................  

Perhatikan gambar berikut  

 

Pada masalah 2 disajikan gambar kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan 
memahami gambar dan mengamati ruang kelas kalian tentunya kalian dapat membedakan  
sekumpulan benda yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. 

 Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 2, coba kalian perrhatikan dan jawablah 
pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 

1. Informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami gambar dan kelas 
kalian?(kalian dapat menyebutkan benda/ objek yang ada pada gambar maupun kelas 
kalian) 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

2. Ada berapa banyak kumpulan yang terbentuk? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

3. Setelah kalian dapat menyebutkan kumpulan obyek/ benda, apa yang dapat kalian 
simpulkan dari kumpulan tersebut?( misalkan jumlah obyek pada setiap kumpulan) 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

4. Kesimpulan apakah yang kalian peroleh mengenai himpunan setalah memahami 
masalah 1 dan 2 ? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

5. Dari kumpulan-kumpulan pada masalah 1 dan 2, apakah semua kumpuluan tersebut 
merupakan himpunan? Jelaskan. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

***Selamat mengerjakan***  
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS)-2 

Himpunan (Kegiatan 1) 

 

Tujuan Pembelajaran:  

Agar siswa dapat menyebutkan anggota dari suatu 
himpunan dan macam-macam cara menyatakan 
suatu himpunan  

 

 

 

 

Coba kalian pahami kembali himpunan hewan dan himpunan benda/ objek di ruang kelas 
yang sudah kalian kerjakan pada LKS 1. Tentunya kalian dapat menyebutkan angota pada 
setiap himpunan tersebut.  

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 1 yaitu menyebutkan anggota pada setiap 
himpunan dengan beberapa cara, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

1. Himpunan apa saja yang sudah kalian temukan pada LKS 1? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

2. Bagaimana anggota pada setiap himpunan? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

3. Apakah anggota pada himpunan 1 dapat dikatakan sebagai anggota pada 
himpunan 2 atau himpunan lainnya? Jelaskan dan mengapa? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

4. Bagaimana cara kalian menuliskan himpunan-himpunan tersebut? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

  

Nama kelompok: 
Anggota:  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
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Perhatikan gambar berikut ! 

Pada masalah 2 dapat dilihat 
gambar peta negara Indonesia. 
Banyak himpunan yang 
terbentuk setelah kalian 
mengamati gambar peta 
tersebut. Setelah kalian dapat 
menyebutkan himpuan yang 
ada, kalian juga dapat 
menentukan anggota pada 
setiap himpunan yang klaian 

temuakan dengan berbagai cara. 
 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 2, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 Himpunan apa saja yang kalian peroleh setelah memhami gambar peta tersebut? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Bagaimana anggota pada setiap himpunan? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apakah anggota pada himpunan 1 dapat dikatakan sebagai anggota pada 
himpunan 2 atau himpunan lainnya? Jelaskan dan mengapa? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 Bagaimana cara kalian menuliskan himpunan himpunan tersebut? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Masalah 2 
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 Ada berapa banyak cara yang dapat kalian gunakan dalam menyatakan suatu 
himpunan? Jelasakan dan berikan contoh sesuai himpunan yang sudah kalian 
buat. 

 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 Darimanakah kalian menemukan informasi-informasi yang digunakan dalam 
menyelesaiakn masalah 1 dan 2? 

 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 

Kesimpulan : 

 Anggota suatu himpunan adalah ... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Cara menyatakan suatu himpunan yaitu: 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

***Selamat Mengerjakan*** 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS)-3 

Himpunan (Kegiatan 1) 

Tujuan Pembelajaran:  

Agar siswa dapat menyebutkan pengertian 
himpunan  berhingga dan tak berhingga, 
membedakan  sekumpulan benda yang termasuk 
himpunan berhingga dan tak berhingga 

 

 

 

Perhatikan gambar berikut! 

 
Setelah kalian memahami gambar diatas, kalian tentunya dapat menyimpulkan pengertian 
himpunan berhingga dan tak berhingga. 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 1, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 Informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami gambar 
tersebut? (himpunan apa saja yang terbentuk) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 Bagaimana dengan banyak anggota pada setiap himpunan yang kalian 
temukan? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Kapan suatu himpunan diakatakan berhingga? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

  

Gambar 1                              Gambar 2  

 

Gambar 3       Gambar 4 

Nama kelompok: 
Anggota:  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... Masalah 1 
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 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Kapan suatu himpunan dikatakan tak berhingga? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 
Pada masalah 1 kalian sudah menemukan beberapa himpunan setelah mengamati gambar-
gambar yang ada,  untuk itu kalian tentunya dapat membedakan himpunan mana yang 
termasuk himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. 
 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 2, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 Himpunan apa saja yang sudah kalian temukan pada masalah 1? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Himpunan manakah yang termasuk himpunan berhingga? Jelaskan mengapa. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Himpunan manakah yang termasuk himpunan tak berhingga? Jelaskan 
mengapa. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

  

Masalah 2 
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 Berikan contoh lain yang merupakan himpunan berhingga dan himpunan tak 
berhingga! 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Kesimpulan : 

 Himpunan berhingga adalah .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Himpunan tak berhingga adalah .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Selamat mengerjakan***  
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS)-4 

Himpunan (Kegiatan 2) 

Tujuan Pembelajaran:  

Agar siswa mengidentifikasi himpunan kosong  

 

 
Coba kalian pahami himpunan-himpunan berikut. 

 Himpunan siswa dikelasmu yang tingginya lebih 
dari 2 meter 

 Himpunan guru disekolahmu yang berusia kurnag dari 10 tahun 

 Himpunan bulan yang jumlah harinya lebih dari 40 hari. 

 Himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf M. 

 Himpunan itik yang berkembang biak dengan beranak.  

 

Setelah kalian memahami himpunan-himpunan diatas, kalian tentunya dapat menyimpulkan 
pengertian himpunan kosong. 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 1, coba kalian perhatikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan 
dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 Informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami masalah 
tersebut? (tentukan banyak anggota dari setiap himpunan tersebut) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apakah ketiga himpunan tersebut mempunyai anggota? Berikan alasan kalian 
jika ketiga himpunan tersebut tidak mempunyai anggota. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Kesimpulan apa yang kalian peroleh mengenai himpunan kosong? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Masalah 1 

Nama kelompok: 
Anggota:  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
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Pada masalah 1 kalian sudah memahami himpunan kosong. Perhatikan jika A = Ø dan B = 
{0}, samakah kedua himpunan tersebut? 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 2, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

  Informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami masalah 

tersebut? (banyak anggota dari himpunan A dan B) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apakah kedua himpunan mempunya jumlah anggota yang sama? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Setelah kalian sudah mengetahui jumlah anggotanya kesimpulan apa yang kalian dapat 
mengenai kedua himpunan tersebut? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Berikan contoh lain yang himpunan himpunan kosong yang sering kalian jumpai! 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Kesimpulan : 

Himpunan kosong adalah .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

***Selamat mengerjakan***  

Masalah 2 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS)-5 

Himpunan (Kegiatan 3) 

Tujuan Pembelajaran:  

Agar siswa dapat mengidentifikasi himpunan bagian 
dan menentukan anggota himpunan bagian dari 
suatu himpunan  

 
Perhatikan gambar berikut. 

   
Setelah kalian memahami gambar diatas, kalian tentunya dapat memahami himpunan bagian 
dan cara menentukan anggota himpunan bagian dari suatu himpunan maupun lebih. 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 1, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 Informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami gambar 

tersebut? (himpunan apa saja yang terbentuk) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Bagaimana keterkaitan antara himpunan satu dengan yang lainnya? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apakah anggota himpunan satu merupakan anggota himpunan yang lainnya? 
(Jika iyaberikan contaoh dan  jelaskan. Jika tidak jelaskan dan mengapa) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Masalah 1 

Nama kelompok: 
Anggota:  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
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 Kapan suatu himpunan dikatakan sebagai bagian dari himpunan lainnya? 
Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Kapan suatu himpunan dikatakan bukan sebagai bagian dari himpunan 
lainnya? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................... 

 

Pada masalah 1 kalian sudah sudah dapat memahami tentang himpunan bagian. Dari 
himpunan-himpunan yang terbentuk tentunya kalian dapat menentukan anggota dari setiap 
himpunan tersebut dan memnetukan anggota himpunan bagian dari himpunan tersebut. 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 2, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 Himpunan apa saja yang sudah kalian temukan pada masalah 1? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Berapakah banyak anggota dari setiap himpunan yang kalian temukan? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apakah terdapat anggota suatu himpunan juga merupakan anggota himpunan lainnya? 
Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Berikan contoh lain suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan lain 
dan suatu himpunan bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan lain! Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Masalah 2 
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Kesimpulan : 

 Suatu himpunan dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan lain jika .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Suatu himpunan dapat dikatakan bukan himpunan bagian dari himpunan lain 
jika.... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Cara menetukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan = .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Selamat mengerjakan*** 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS)-6 

Himpunan (Kegiatan 3) 

Tujuan Pembelajaran:  

Agar siswa dapat mengidentifikasi himpunan 
semesta dan himpunan saling lepas, menentukan 
anggota himpunan semesta dari suatu himpunan 
atau lebih,  dan membedakan himpunan yang saling 
lepas atau tidak  

 
Perhatikan gambar berikut! 

 
 

Setelah kalian memahami gambar diatas, kalian tentunya dapat memahami himpunan se-
mesta dari himpunan-himpunan yang terbentuk sesuai gambar tersebut. Kalian juga dapat 
menentukan lebih dari satu himpunan semesta dari setiap himpunan tersebut 

 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 1, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 Informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami gambar 
tersebut? 

(menentukan himpunan sesuai gambar dan menyebutkan anggota dari setiap himpunan 
yang terbentuk. Misal Y = {wortel, tomat,...}) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Masalah 1 

Nama kelompok: 
Anggota:  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
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 Bagaimana keterkaitan antra himpunan satu dengan yang lainnya? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apakah salah satu himpunan  memuat semua atau salah satu anggota himpunan 
yang lainnya? (jelaskan dan berikan contoh sesuai himpunan yang kalian 
bentuk) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Kapan suatu himpunan dikatakan sebagai himpunan semesta dari himpunan 
lainnya? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apakah yang dimaksud dengan himpunan semesta dari suatu 
himpunan?jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Pada masalah 1 kalian sudah sudah dapat memahami tentang himpunan semesta. Dari 
himpunan-himpunan yang terbentuk tentunya kalian dapat menentukan himpunan semesta 
dari setiap himpunan tersebut. Himpunan semesta yang terbentuk bisa lebih dari satu 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 2, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 

 Himpunan apa saja yang sudah kalian temukan pada masalah 1? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Masalah 2 
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 Himpunan semesta apakah yang sesuai untuk setiap himpunan yang kalian bentuk? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apakah hanya ada satu jenis himpunan semesta untuk satu himpunan yang kalian 
bentuk? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Berikan contoh lain yang  merupakan himpunan semesta! Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 
Dari masalah 1 dan 2 kalian sudah sudah dapat memahami tentang himpunan semesta. Dari 
himpunan-himpunan yang terbentuk tentunya kalian dapat menentukan hubungan antar 
himpunan apakah saling lepas atau tidka saling lepas.  

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 3, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 

 Himpunan apa saja yang sudah kalian temukan pada masalah 1? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Bagaimana keterkaitan antara himpunan satu dengan yang lainnya? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Kapan dua himpunan dikatakan saling lepas dan tidak saling lepas?jelakan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Berikan contoh masing-masing himpunan yang saling lepas dan tidak saling 
lepas! Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Masalah 3 
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Kesimpulan : 

 Himpunan semesta adalah .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Dua himpunan dikatakan saling lepas jika .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Selamat Mengerjakan*** 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS)-7 

Himpunan (Kegiatan 4) 

Tujuan Pembelajaran:  

Agar siswa dapat mengidentifikasi opersai irisan dan 
menentukan irisian dua himpunan atau lebih 

 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Setelah kalian memahami gambar diatas, kalian dapat menuliskan himpunan nama-nama bu-
lan, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf J, himpunan nama bulan yang diawali 
dengan huruf M,  himpunan nama-nama hari, himpunan nama hari yang diawali hurus S. 
Setelah itu kalian dapat memahami irisan dua himpunan sesuai dengan himpunan-himpunan 
tersebut. 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 1, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 
 

 Informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah memahami gambar 
tersebut? (menuliskan himpunan dan anggotanya) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Pada himpunan nama-nama bulan adakah nama bulan yang termasuk 
himpunan nama bulan yang diawali huruf J begitu juga sebaliknya? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

  

Masalah 1 

Nama kelompok: 
Anggota:  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

Gambar 1 
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 Pada himpunan nama-nama hari adakah nama hari yang termasuk himpunan 
nama hari yang diawali huruf S begitu juga sebaliknya? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Adakah nama bulan yang tidak termasuk pada himpunan nama bulan yang di 
awalai huruf J maupun M? jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai irisan dua himpunan? Jelaskan 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................... 

 

Pada masalah 1 kalian sudah menuliskan beberapa himpunan sesuai dengan gambar-gambar 
yang disajikan, untuk itu kalian tentunya dapat menentukan irisan dua himpunan. 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 2, coba kalian perrhatikan dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini dengan teman kelompok kalian. 

 

 Jika kalian memahami himpunan nama-nama bulan dan himpunan nama bulan 
yang diawali huruf J kesimpulan apa yang kalian peroleh mengenai irisan kedua 
himpunan tersebut? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Dari pertanyaan nomor 1 adakah keterkaitan antara himpunan nama-nama 
bulan dengan himpunan nama bulan yang diawali huruf J? Jelaskan. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Bagaimana irisan dua himpunan yang mempunyai anggota sama? Jelaskan dan 
berikan contohnya. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Masalah 2 
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 Bagaimanakah irisan dari dua himpunan yang saling lepas? Jelaskan dan 
berikan contohnya. 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Kesimpulan : 

 Irisan dua himpunan misala himpunan A dan B adalah .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Sifat-sifat pada operasi irisan yaitu .... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Selamat mengerjakan*** 
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PENUTUP 

 

erangkat pembelajaran matematika ini telah ditelaah, divalidasi oleh 
ahli dan diujicobakan pada kelas VII SMP N 1 Yogyakarta. Adapun ma-

teri yang diujicobakan adalah materi segitiga dan segiempat. Berdasarkan 
hasil uji coba pada materi tersebut, perangkat pembelajaran ini dinyatakan 
praktis untuk digunakan. Selain itu, hasil uji coba juga menunjukkan bahwa 
perangkat pembelajaran ini juga efektif dalam peningkatan higher order 
thinking skills siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat 
pembelajaran matematika kelas VII semester 2 menggunakan model pem-
belajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan higher 
order thinking skills siswa dinyatakan layak untuk digunakan. 

Produk pengembangan perangkat pembelajaran matematika ini dapat 
dijadikan referensi atau pedoman bagi guru untuk mengembangkan 
perangkat pembelajaran, baik pada materi atau pun pelajaran lain. Dalam 
memanfaatkan produk pengembangan ini, guru hendaknya memilih masa-
lah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami oleh siswa. 
Guru juga hendaknya menyediakan soal-soal latihan untuk mengukur 
HOTS terkait dengan materi yang telah dipelajari. 

Keterbatasan dalam pengembangan perangkat pembelajaran ma-
tematika ini yaitu materi yang diujicobakan hanya terbatas pada materi se-
gitiga dan segiempat saja serta subjek uji coba hanya menggunakan satu 
kelas dan satu sekolah saja. Oleh karena itu disarankan untuk dilakukan 
penelitian pengembangan serupa dengan menggunakan subjek uji coba 
yang lebih besar, sehingga diperoleh perangkat pembelajaran matematika 
yang semakin berkualitas. 
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