Kata Sambutan
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan
belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran
yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter prima.
Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen utama yang menjadi fokus perhatian
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama
menyangkut kompetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan merupakan upaya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependikan dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Sejalan
dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru
(UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG
menunjukkan peta profil yang menunjukan kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan pedagogik dan profesional. Peta kompetensi guru tersebut
dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG pada tahun 2016 dan akan dilanjutkan
pada tahun 2017 ini dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber
belajar utama bagi peserta didik. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru
dilaksanakan melalui pelatihan yang langsung menyentuh guru serta selaras dengan kebutuhan
guru dalam meningkatkan kompetensinya.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK),
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan
Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan
dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksanana Teknis di lingkungan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya.
Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi semua mata pelajaran dan kelompok
kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. Mari
kita sukseskan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini untuk mewujudkan
Guru Mulia Karena Karya.
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Kata Pengantar
Peningkatan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas, baik oleh pemerintah
pusat maupun daerah. Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian adalah
peningkatan kompetensi guru. Peran guru dalam pembelajaran di kelas merupakan
kunci keberhasilan untuk mendukung keberhasilan belajar siswa. Guru yang
profesional dituntut mampu membangun proses pembelajaran yang baik sehingga
dapat menghasilkan output dan outcome pendidikan yang berkualitas.
Dalam rangka memetakan kompetensi guru, telah dilaksanakan Uji Kompetensi
Guru (UKG) Tahun 2015. UKG tersebut dilaksanakan bagi semua guru, baik yang
sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat untuk memperoleh gambaran
objektif kompetensi guru, baik profesional maupun pedagogik. Hasil UKG kemudian
ditindaklanjuti melalui program peningkatan kompetensi yang untuk tahun 2017
dinamakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru, sehingga
diharapkan kompetensi guru yang masih belum optimal dapat ditingkatkan.
PPPPTK Matematika sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan mendapat tugas untuk menyusun modul guna mendukung
pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Modul
ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi guru dalam meningkatkan
kompetensinya sehingga mampu mengambil tanggung jawab profesi dengan sebaikbaiknya.
Yogyakarta, April 2017
Kepala PPPPTK Matematika,

Dr. Dra. Daswatia Astuty, M.Pd.
NIP 196002241985032001
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Pendahuluan
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan
dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai
generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor
determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang
zaman.
Salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah
penguatan pendidikan karakter (PPK) pada anak-anak usia sekolah pada semua
jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian
peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrsi ke dalam
mata pelajaran. Program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa
melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan dukungan
pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang
merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Implementasi
PPK tersebut dapat berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis
masyarakat (keluarga dan komunitas). Dalam rangka mendukung kebijakan gerakan
PPK, modul ini mengintegrasikan lima nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelima nilai-nilai tersebut terintegrasi
melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran pada modul.
Kompetensi guru merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan upaya
meningkatkan mutu pendidikan khususnya yang terkait dengan pembelajaran dan
penilaian.

Kemampuan guru dalam melakukan penilaian harus sesuai dengan

Standar Penilaian Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016, yang menyatakan
bahwa Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
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Modul ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi guru, khususnya
untuk kompetensi pedagogi terkait penilaian. Modul ini digunakan sebagai bahan
pembelajaran untuk guru-guru matematika SMA yang mengikuti Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan, khususnya terkait dengan kompetensi pengembangan
penilaian pembelajaran.

B. Tujuan
Modul ini disusun dalam rangka memfasilitasi guru-guru matematika SMA pada
Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan

agar

dapat

meningkatkan

kompetensinya dalam memahami konsep penilaian pembelajaran matematika,
sehingga para guru dapat mengembangkan instrumen penilaian proses dan hasil
belajar yang terstandar dengan mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter.

C. Peta Kompetensi
Kompetensi yang akan dipelajari pada modul ini difokuskan pada kompetensi inti
guru dan kompetensi guru mata pelajaran matematika SMA sebagai berikut.
Tabel 1. Kompetensi Inti Guru dan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Kompetensi Inti Guru

Kompetensi Guru Mata Pelajaran

Menyelenggarakan penilaian

Menentukan aspek-aspek proses dan hasil

dan evaluasi proses dan hasil

belajar yang penting untuk dinilai dan

belajar

dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata
pelajaran yang diampu.
Mengembangkan instrumen penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.
Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
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D. Ruang Lingkup
Materi yang termuat pada modul ini sesuai dengan kebutuhan peningkatan
kompetensi guru khususnya yang terkait dengan pengembangan kurikulum
matematika. Secara garis besar ruang lingkup materi yang diuraikan dalam setiap
kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.
Kegiatan Pembelajaran 1 mengenai materi Penilaian Pembelajaran Matematika
SMA, menguraikan tentang (1) Konsep dan Prinsip Penilaian Otentik, (2) Ruang
Lingkup Penilaian, Tingkat Kompetensi, dan Ketuntasan Belajar.

Kegiatan

Pembelajaran 2 menguraikan tentang (1) Pengembangan Instrumen Penilaian, (2)
Mengembangkan Penilaian pada RPP.

E. Saran Cara Penggunaan Modul
Secara umum, modul ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik
untuk moda tatap muka penuh maupun tatap muka In-On-In. Garis besar alur
model pembelajaran dapat dilihat pada diagram di bawah.
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1. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh
Kegiatan pembelajaran

tatap muka penuh merupakan

kegiatan

fasilitasi

peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang dilaksanakan
oleh unit pelaksana teknis di lingkungan direktorat jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan maupun lembaga diklat lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini
dilaksanakan secara terstruktur pada suatu kegiatan yang dipandu oleh fasilitator.
Tatap muka penuh dilaksanakan menggunakan alur pembelajaran sebagai berikut:
Mengkaji Materi
(Dipandu oleh fasilitator dalam bentuk
kelompok)
Melakukan aktivitas pembelajaran
(diskusi/eksperimen/latihan/mengerjakan
LK) di tempat pelatihan

Presentasi dan Konfirmasi

Refleksi

Rincian kegiatan pembelajaran tatap muka penuh adalah sebagai berikut.
a. Pendahuluan
Pada kegiatan pendahuluan, fasilitator memberi kesepatan peserta diklat untuk
mencermati:
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•

Latar belakang yang memuat gambaran materi

•

Tujuan kegiatan pembelajaran untuk setiap materi

•

Kompetensi yang akan dicapai

•

Ruang lingkup materi

•

Langkah-langkah penggunaan modul.

Modul PKB Guru Matematika SMA

b. Mengkaji Materi
Pada kegiatan mengkaji materi modul, fasilitator memberi kesempatan kepada guru
sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat sesuai
dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari
materi secara individual maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi
permasalahan kepada fasilitator.
c. Melakukan aktivitas pembelajaran
Pada bagian ini, peserta melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan ramburambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator.
Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini

berbentuk interaksi

langsung di kelas pelatihan antara peserta pelatihan dan fasilitator.
Pada saat mengikuti aktivitas pembelajaran, peserta juga aktif menggali informasi
dari berbagai sumber, mengumpulkan dan mengolah data sehingga peserta dapat
mengambil kesimpjulan dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung.
d. Presentasi dan Konfirmasi
Pada kegiatan ini, peserta mempresentasikan hasil kegiatan. Fasilitator melakukan
konfirmasi terhadap paparan dan hasil yang telah dicapai oleh peserta.
e. Refleksi
Pada bagian ini peserta dan fasilitator me-review atau melakukan refleksi materi
berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran, kemudian didampingi oleh panitia
menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang
dinyatakan layak tes akhir.
2. Deskripsi kegiatan diklat tatap muka In-On-In
Kegiatan

diklat tatap muka dengan model In-On-In adalah kegiatan fasilitasi

peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan utama yaitu In
Service Learning 1 (In-1), On the Job Learning (On), dan In Service Learning 2 (In-2).
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Garis besar alur kegiatan pembelajaran tatap muka In-On-In dapat dilihat pada
diagram berikut.

Pendahuluan

In Service Learning 1
Mengkaji materi
(Mengkaji materi menyeluruh sebagai
bekal pengetahuan pada kegiatan On
the Job Learning)
Melakukan aktivitas

On the Job Learning
Mengkaji Materi
(Mengkaji materi secara mandiri dan
berkomunikasi dengan peserta lain
atau fasilitator)
Melakukan aktivitas Pembelajaran
(Praktik/eksperimen/sosialisasi/imple
mentasi/peer discussion/LK)

In Service Learning 2
Presentasi produk/tagihan On the Job
Learning dan Konfirmasi

Refleksi

Penjelasan lebih lengkap tentang alur di atas adalah sebagai berikut,
a. Pendahuluan
Kegiatan pendahuluan disampaikan pada saat In-1.
kesempatan pada peserta diklat untuk mencermati:


latar belakang yang memuat gambaran materi,



tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi,
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kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul,



ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran,



langkah-langkah penggunaan modul.

b. In Service Learning 1 (In-1)


Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul ini, fasilitator memberi kesempatan kepada
guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat
sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat
mempelajari

materi

secara

individual

maupun

berkelompok

dan

dapat

mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.


Melakukan aktivitas pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ramburambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator.
Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran berbentuk berinteraksi di kelas
pelatihan, baik itu dengan menggunakan metode berfikir reflektif, diskusi,
brainstorming, simulasi, maupun studi kasus yang kesemuanya dapat melalui
Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada In-1.
Pada aktivitas pembelajaran materi ini peserta secara aktif menggali informasi,
mengumpulkan dan mempersiapkan rencana pembelajaran pada on the job learning.
c. On the Job Learning (On)


Mengkaji Materi

Pada tahap ini, guru mempelajari materi yang telah diuraikan pada In-1. Guru
sebagai peserta membuka dan mempelajari kembali materi sebagai bahan dalam
mengerjakan tugas-tugas yang ditagihkan.
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Melakukan aktivitas Pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di
kelompok kerja berbasis pada rencana yang telah disusun pada In-1 dan sesuai
dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul. Kegiatan
pembelajaran

pada

aktivitas

pembelajaran

ini

akan

menggunakan

pendekatan/metode praktik, eksperimen, sosialisasi, implementasi, peer discussion
yang secara langsung di dilakukan di sekolah maupun kelompok kerja melalui
tagihan berupa Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada On.
Selama aktivitas pembelajaran On berlangsung, peserta secara aktif menggali
informasi, mengumpulkan dan mengolah data dengan melalukan aktivitas yang
telah ditentukan dan menyelesaikan tagihan pada on the job learning.
d. In Service Learning 2 (In-2)
Pada tahap ini, peserta memaparkan produk-produk tagihan On yang akan
dikonfirmasi bersama oleh teman sejawat dan fasilitator.
e. Refleksi
Peserta bersama fasilitator me-review atau melakukan refleksi materi berdasarkan
pengalaman selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Fasilitator didampingi

panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang
dinyatakan layak mengikuti tes akhir.
3. Lembar Kerja
Modul pengembangan keprofesian berkelanjutan kelompok kompetensi I terdiri
dari beberapa kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat aktivitas
pembelajaran sebagai sarana untuk pendalaman dan penguatan materi. Untuk itu,
pada modul ini disediakan lembar kerja sebagai berikut:
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Daftar Lembar Kerja Modul
No.

Kode LK

Nama LK

Keterangan

1

LK 1.1.

Penilaian otentik

TM, In-1

2

LK 1.2.

Prinsip-prinsip Penilaian

TM, In-1

3

LK 1.3.

Sasaran penilaian hasil belajar oleh TM, In-1
pendidik

4

LK 1.4.

Penilain Acuan Kriteria (PAK)

TM, In-1

5

LK 1.5.

Ketuntasan belajar

TM, In-1

6

LK 2.1.

Teknik dan instrumen yang digunakan TM, In-1
untuk penilaian sikap

7

LK 2.2.

Teknik dan instrumen yang digunakan TM, In-1
untuk penilaian pengetahuan

8

LK 2.3.

Teknik dan instrumen yang digunakan TM, In-1
untuk penilaian keterampilan

9

LK 2.4.

Mengembangkan
penyusunan RPP

10

LK 2.5.

Menyusun soal HOTS

11

LK 2.6

Perancangan
Penilaian
Pembelajaran Matematika

penilaian

dalam TM, In-1
On
dalam TM, In-1: Soal no.
1.a.; 2.a.1); dan 3.a.
On: soal yang lain
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Kegiatan Pembelajaran (KB) 1:
Konsep dan Prinsip Penilaian
A. Tujuan
Melalui kegiatan pembelajaran ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan
kompetensi guru khususnya dalam memahami tentang konsep penilaian otentik,
prinsip penilaian otentik, ruang lingkup penilaian, tingkat kompetensi, dan
ketuntasan belajar dengan mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Setelah mengikuti pembelajaran modul ini, peserta diharapkan dapat:
1. menjelaskan tentang konsep penilaian otentik;
2. menjelaskan tentang prinsip penilaian otentik;
3. menjelaskan tentang ruang lingkup penilaian;
4. menjelaskan tentang tingkat kompetensi;
5. menjelaskan tentang ketuntasan belajar.

C. Uraian Materi
1. Konsep dan Prinsip Penilaian
Penilaian merupakan hal yang penting dalam pembelajaran, karena penilaian itu
bisa menjadi umpan balik yang konstruktif bagi guru dan peserta didik. Dengan
penilaian peserta didik dapat mengetahui seberapa tinggi kompetensi yang telah
dicapainya.

Sedangkan bagi guru, penilaian dapat menjadi arahan untuk

menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Pada modul ini penilaian yang akan dibahas dan dijabarkan adalah penilaian otentik
(authentic assessment) yang telah dikembangkan di dalam kurikulum 2013.
Penilaian otentik merupakan pendekatan, prosedur, dan instrumen penilaian proses
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dan capaian pembelajaran peserta didik dalam penerapan sikap spiritual dan
sikap sosial, penguasaan pengetahuan, dan penguasaan keterampilan yang
diperolehnya dalam bentuk pelaksanaan tugas perilaku nyata atau perilaku
dengan tingkat kemiripan dengan dunia nyata, atau kemandirian belajar. Penilaian
otentik menilai kesiapan (input) peserta didik, serta proses dan hasil belajar
(output) secara utuh.
Keterpaduan

penilaian

komponen

input,

proses, dan

output

akan

menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, bahkan mampu
menghasilkan dampak instruksional (instructional effects) dan dampak pengiring
(nurturant effects) dari pembelajaran.
Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta
didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan
membangun jejaring. Penilaian
kompleks

atau kontekstual,

otentik cenderung fokus pada tugas-tugas
memungkinkan

peserta

didik

menunjukkan

kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam
kehidupan nyata (real life). Karenanya, penilaian otentik sangat relevan dengan
pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran matematika di SMA.
Penilaian otentik juga merupakan pendekatan dan instrumen penilaian yang
memberikan

kesempatan

luas

kepada

peserta

didik

untuk

menerapkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugastugas membaca dan meringkasnya, eksperimen, mengamati, survei, proyek,
makalah, membuat multi media, membuat karangan, dan diskusi kelas.
Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik,
tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta
didik. Penilaian otentik dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu dengan
orientasi utamanya pada proses dan hasil pembelajaran. Penilaian otentik
dilakukan pendidik secara terus menerus (berkelanjutan) selama pelaksanaan
pembelajaran.
Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan
program
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konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk
memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi Standar Penilaian Pendidikan.
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah didasarkan pada prinsip umum dan prinsip khusus.
Prinsip penilaian

hasil belajar dalam permendikbud no 23 tahun 2016 adalah

sebagai berikut.
a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan
yang diukur.
b. Objektif, berarti penilaian berbasis pada prosedur dan kriteria yang jelas,
tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik
karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku,
budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
d. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan
keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan
berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi
dengan menggunakan

berbagai

teknik

penilaian

yang

sesuai,

untuk

memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik.
f.

Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan
mengikuti langkah-langkah baku.

g. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian
kompetensi yang ditetapkan.
h. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi
mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.
Adapun prinsip khusus penilaian otentik adalah sebagai berikut.
a. Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum.
b. Bersifat lintas muatan atau mata pelajaran.
c. Berkaitan dengan kemampuan peserta didik.
d. Berbasis kinerja peserta didik.
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e. Memotivasi belajar peserta didik.
f.

Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik.

g. Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya.
h. Menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
i.

Mengembangkan kemampuan berpikir divergen.

j.

Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.

k. Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus.
l.

Menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata.

m. Terkait dengan dunia kerja.
n. Menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata.
o. Menggunakan berbagai cara dan instrumen.

2. Ruang Lingkup Penilaian, Tingkat Kompetensi dan Ketuntasan
Belajar
Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi
deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.
Sedangkan penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan
tugas tertentu. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan
mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik
secara berkesinambungan. Bentuk penialaiannya berupa ulangan, pengamatan,
penugasan, dan /atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh
pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi
peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan
hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/atau
kenaikan kelas.
Berikut ini tentang mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik:
a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
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b. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik
penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas
atau guru kelas;
c. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan
penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
d. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio,
dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
e. peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti
pembelajaran remedi; dan
f. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik
disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.
Dalam penilaian aspek sikap, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran;
b. mencatat

perilaku

peserta

didik

dengan

menggunakan

lembar

observasi/pengamatan;
c. menindaklanjuti hasil pengamatan; dan
d. mendeskripsikan perilaku peserta didik.
Adapun tahapan yang dilakukan dalam penilaian aspek pengetahuan adalah:
a. menyusun perencanaan penilaian;
b. mengembangkan instrumen penilaian;
c. melaksanakan penilaian;
d. memanfaatkan hasil penilaian; dan
e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan
deskripsi.
Sedangkan tahapan yang dilakukan dalam penilaian aspek keterampilan adalah:
a. menyusun perencanaan penilaian;
b. mengembangkan instrumen penilaian;
c. melaksanakan penilaian;
d. memanfaatkan hasil penilaian; dan
e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan
deskripsi.

15

Kegiatan Pembelajaran 1

Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran,
dan proses.
a. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap kompetensi sikap
spiritual dan kompetensi sikap sosial meliputi tingkatan sikap: menerima,
menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai spiritual dan
nilai sosial.
b. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada kemampuan berpikir
meliputi: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi,
dan mencipta.
c. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada dimensi pengetahuan
meliputi:

pengetahuan

faktual,

pengetahuan

konseptual,

pengetahuan

prosedural, dan pengetahuan metakognitif.
d. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada keterampilan abstrak
mencakup: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji dan mencipta.
e. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada keterampilan konkret
mencakup: persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan mahir, menjadi
gerakan alami, menjadi tindakan orisinil.
Tingkat kompetensi merupakan batas minimal pencapaian kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian kompetensi sikap dinyatakan dalam
deskripsi kualitas tertentu, pencapaian kompetensi pengetahuan dinyatakan
dalam skor tertentu untuk kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuannya,
dan untuk kompetensi keterampilan dinyatakan dalam deskripsi kemahiran
dan/atau skor tertentu. Pencapaian tingkat kompetensi dinyatakan dalam bentuk
deskripsi kemampuan dan/atau skor yang dipersyaratkan pada tingkat tertentu.
Acuan dalam penilaian menggunakan Penilain Acuan Kriteria (PAK) yang
merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria
capaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh peserta didik dari
hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif tidak dibandingkan
dengan skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan
kompetensi yang dipersyaratkan.
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PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria
ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar
ditentukan

oleh

satuan

yang

pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi

kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik
mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Sejalan dengan ini maka guru
didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tuntas (mastery
learning) serta tidak berorientasi pada pencapaian target kurikulum semata.
Ketuntasan belajar meliputi tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan
ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.
1) Ketuntasan penguasaan substansi merupakan ketuntasan belajar peserta didik
untuk setiap kompetensi dasar yang ditetapkan.
2) Ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan
belajar dalam setiap semester dan setiap tahun pelajaran. Ketuntasan belajar
dalam setiap semester merupakan keberhasilan peserta didik menguasai
kompetensi dari setiap muatan pembelajaran yang diselesaikan dalam satu
semester.

Sedangkan ketuntasan belajar dalam setiap tahun pelajaran

merupakan keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari setiap
muatan pembelajaran pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun
pelajaran untuk menentukan kenaikan kelas.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan skala penilaian. Penilaian hasil
belajar oleh pendidik dilakukan terhadap penguasaan tingkat kompetensi
sebagai capaian pembelajaran yang merupakan batas minimal pencapaian
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.
Laporan penilaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat (sangat
baik, baik, cukup, atau kurang) dan dilengkapi dengan deskripsi. Laporan penilaian
pengetahuan dan keterampilan berupa angka (0-100), predikat (A, B, C, atau D), dan
diskripsi. Kompetensi

keterampilan dinyatakan dalam angka, predikat, dan

deskripsi.
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D. Aktifitas Pembelajaran
LK 1.1. Penilaian Otentik
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang konsep penilaian otentik!

Jawab:

LK 1.2. Prinsip-prinsip Penilaian
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah didasarkan pada prinsip umum dan prinsip khusus. Uraikan masingmasing prinsip tersebut!
Jawab:
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LK 1.3. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran,
dan proses. Jelaskan sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan!
Jawab:

LK 1.4. Penilain Acuan Kriteria (PAK)
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Acuan dalam penilaian menggunakan Penilain Acuan Kriteria (PAK). Apa yang
Anda ketahui tentang PAK?
Jawab:
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LK 1.5. Ketuntasan belajar
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Ketuntasan belajar meliputi tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan
ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Jelaskan kedua jenis
ketuntasan ini!
Jawab:

E. Latihan/Kasus/Tugas
Latihan
Pilihlah dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar!

1. Pernyataan berikut yang merupakan konsep tentang penilaian otentik yang
tepat adalah... .
A. Penilaian otentik menilai kesiapan (input) peserta didik, dan hasil belajar
(output) secara utuh
B. Penilaian otentik lebih menekankan pada dampak pengiring (nurturant
effects) dari pembelajaran
C. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas rutin atau
kontekstual
D. Penilaian otentik lebih menekankan mengukur apa yang dapat
dilakukan oleh peserta didik
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2. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah didasarkan pada prinsip umum dan prinsip khusus. Berikut ini
yang bukan termasuk prinsip umum penilaian adalah ... .
A.
B.
C.
D.

Terpadu
Transparan
Memotivasi belajar peserta didik
Menyeluruh dan berkesinambungan

3. Kompetensi sikap dinyatakan dalam deskripsi kualitas berdasarkan... .
A.
B.
C.
D.

modus
capaian optimum
skor rerata (mean)
rerata dari capaian optimum

4. Kriteria yang menunjukkan kinerja dan aspek-aspek atau konsep-konsep yang
akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna
sampai yang paling rendah. Ini adalah bagian dari penilaian yang dinamakan ... .
A.
B.
C.
D.

instrumen penilaian kinerja
instrumen penilaian tes lisan
pedoman penilaian tes tulis
rubrik penilaian non tes

5. Berikut diberikan KD "Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
sinus dan cosinus ". Soal yang tepat untuk mengukur ketercapaian KD tersebut
adalah ... .
A. Buatlah dua segitiga yang kelilingnya sama tetapi luasnya berbeda.
B. Tentukan luas segitiga

dimana besar

,

C. Hitunglah nilai sinus, cosinus, dan tangen dari sudut-sudut

, dan
,

,

dan

D. Jelaskan dengan menggunakan gambar, pengertian sinus, cosinus dan
tangen suatu sudut
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6. Rumusan KD sebagai berikut:
“Merumuskan dan menganalisis aturan Sinus dan Kosinus serta menerapkannya
dalam menentukan luas daerah segitiga”.

Rumusan indikator pencapaian

kompetensi yang tidak tepat adalah … .
A. Menentukan luas segitiga jika besar ketiga sudut segitiga diketahui
B. Menentukan panjang salah satu sisi segitiga jika diketahui panjang dua sisi
yang lain dan sudut yang berhadapan dengan salah satu sisi yang diketahui
C. Menentukan besar salah satu sudut dalam segitiga jika diketahui panjang
dua sisi segitiga dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut
D. Menentukan luas segitiga luas segitiga jika diketahui panjang dua sisi dan
sudut yang diapit kedua sisi tersebut

7. Berikut merupakan kriteria ketuntasan belajar pada KD “Penguasaan konsep
sistem persamaan dan pertidaksamaan serta penerapannya dalam pemecahan
masalah.”, kecuali … .
A. Menyusun model matematika dari masalah sehari-hari terkait dengan sistem
persamaan linier.
B. Menentukan nilai minimum dan maksimum fungsi
C. Menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan
D. Menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel

F. Rangkuman
1. Penilaian otentik merupakan pendekatan, prosedur, dan instrumen penilaian
proses dan capaian pembelajaran peserta didik dalam penerapan sikap
spiritual

dan

sikap sosial,

penguasaan

pengetahuan,

dan

penguasaan

keterampilan yang diperolehnya dalam bentuk pelaksanaan tugas perilaku
nyata atau perilaku dengan tingkat kemiripan dengan dunia nyata, atau
kemandirian belajar.
2. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah didasarkan pada prinsip umum dan prinsip khusus.
3. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan,
dan keterampilan
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digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap
standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup
materi, kompetensi mata pelajaran, dan proses.
4. Tingkat kompetensi merupakan batas minimal pencapaian kompetensi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) merupakan kriteria ketuntasan belajar
minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan
karakteristik KD yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta
didik.
6. Ketuntasan belajar meliputi tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi ketuntasan penguasaan substansi
dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir
Kegiatan Pembelajaran ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian gunakan
rumus berikut ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam Kegiatan
Pembelajaran ini.
Rumus:

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
90 – 100

=

Baik sekali

80 – 89

=

Baik

70 – 79

=

Cukup

< 70

=

kurang

Jika tingkat penguasaan Anda minimal 80%, maka Anda dinyatakan berhasil dengan
baik. Anda dapat melanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Sebaliknya, bila
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tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, silakan pelajari kembali uraian yang
terdapat dalam Kegiatan Pembelajaran ini, khususnya bagian yang belum Anda
kuasai.
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Kegiatan Pembelajaran (KB) 2:
Pengembangan Instrumen Penilaian
A. Tujuan
Melalui kegiatan pembelajaran ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan
kompetensi guru serta mampu menggunakan teknik-teknik penilaian, dan
mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan teknik penilaian untuk setiap
dimensi kompetensi dengan mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Setelah mengikuti pembelajaran modul ini, peserta diharapkan dapat:
1. menggunakan teknik-teknik penilaian untuk setiap dimensi kompetensi;
2. mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan teknik penilaian untuk
setiap dimensi kompetensi;
3. mengembangkan penilaian pada RPP; dan
4. mengembangkan instrumen penilaian HOTS.

C. Uraian Materi
1. Pengembangan Instrumen Penilaian
Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan memiliki karakteristik yang berbeda antara
yang satu dengan yang lainnya. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan
substansi/materi,

konstruksi

dan

bahasa.

Persyaratan

substansi

merepresentasikan kompetensi yang dinilai; persyaratan konstruksi memenuhi
persyaratan teknis sesuai dengan

bentuk

instrumen

yang

digunakan,

dan

persyaratan bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar serta
komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Secara rinci
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teknik-teknik dan pengembangan instrumen penilaian pada masing-masing
kompetensi diuraikan sebagai berikut.
a. Penilaian sikap
Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan
kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu/objek.

Sikap juga sebagai

ekspresi dan dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang.
Sikap

dalam

mata

pelajaran

berkaitan

dengan

nilai atau norma

yang

berhubungan dengan materi pembelajaran. Secara umum, objek sikap yang
perlu dinilai dalam mata pelajaran adalah sikap terhadap: materi pelajaran,
pendidik/pengajar, dan proses pembelajaran.
Sikap terdiri atas tiga komponen, yakni: afektif, kognitif, dan konatif/ perilaku.
Komponen

afektif

adalah

perasaan

yang

dimiliki

oleh seseorang

atau

penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan
atau

keyakinan

seseorang

mengenai

objek.

Komponen konatif

adalah

kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu
berkenaan dengan kehadiran objek sikap.
Dalam Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah
Menengah Atas Untuk SMA Edisi Nopember 2016 diuraikan bahwa penilaian sikap
adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil
pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penilaian sikap memiliki
karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan,
sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian
sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti
peserta didik. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi,
penilaian diri (self assessment), penilaian antar peserta didik (peer assessment),
dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk

observasi, penilaian diri,

dan

penilaian antarpeserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek
(checklist) atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan
pada jurnal berupa catatan pendidik.
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Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja dan aspek-aspek atau
konsep-konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang
paling sempurna sampai yang paling rendah. Kriteria rubrik sebagai berikut.
1) Sederhana/mencakup aspek paling esensial untuk dinilai.
2) Praktis/mudah digunakan.
3) Menilai dengan efektif aspek yang akan diukur.
4) Dapat digunakan untuk penilaian proses dan tugas sehari-hari
5) Peserta didik dapat mempelajari rubrik & mengecek hasil penilaiannya.
Rubrik kunci adalah rubrik sederhana berisi seperangkat kriteria yang
menunjukkan indikator esensial paling penting yang dapat menggambarkan
capaian kompetensi peserta didik.
Penilaian sikap terutama dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan
konseling (BK), dan wali kelas, melalui observasi yang dicatat dalam jurnal berupa
catatan anekdot (anecdotal record) dan catatan kejadian tertentu (incidental record).
Rangkuman hasil penilaian sikap oleh guru mata pelajaran dan guru BK selama satu
semester dikumpulkan kepada wali kelas, kemudian wali kelas menggabungkan dan
merangkum dalam bentuk deskripsi yang akan diisikan ke dalam rapor setiap
peserta didik di kelasnya. Skema berikut ini menjelaskan teknik penilaian sikap.

Gambar 1. Skema penilaian sikap

27

Kegiatan Pembelajaran 2

Berikut ini adalah penjelasan Gambar 1 di atas.
1) Observasi
Observasi dalam penilaian sikap peserta didik merupakan teknik yang dilakukan
secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku. Asumsinya setiap peserta
didik pada dasarnya berperilaku baik sehingga yang perlu dicatat hanya perilaku
yang sangat baik (positif) atau kurang baik (negatif) yang muncul dari peserta didik.
Catatan hal-hal sangat baik (positif) digunakan untuk menguatkan perilaku positif,
sedangkan perilaku kurang baik (negatif) digunakan untuk pembinaan. Hasil
observasi dicatat dalam jurnal yang dibuat selama satu semester oleh guru mata
pelajaran, guru BK, dan wali kelas. Jurnal memuat catatan sikap atau perilaku
peserta didik yang sangat baik atau kurang baik, dilengkapi dengan waktu
terjadinya perilaku tersebut, dan butir-butir sikap. Berdasarkan jurnal semua guru
yang dibahas dalam rapat dewan guru, wali kelas membuat predikat dan deskripsi
penilaian sikap peserta didik selama satu semester. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam melaksanakan penilaian sikap dengan teknik observasi:
a) Jurnal digunakan oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas selama
periode satu semester.
b) Jurnal oleh guru mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang
mengikuti mata pelajarannya. Jurnal oleh guru BK dibuat untuk semua peserta
didik yang menjadi tanggung jawab bimbingannya, dan jurnal oleh wali kelas
digunakan untuk satu kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
c) Hasil observasi guru mata pelajaran dan guru BK dibahas dalam rapat dewan
guru dan selanjutnya wali kelas membuat predikat dan deskripsi sikap setiap
peserta didik di kelasnya.
d) Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tidak terbatas
pada

butir-butir

sikap

(perilaku) yang hendak ditumbuhkan

melalui

pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang dalam
RPP, tetapi dapat mencakup butir-butir sikap lainnya yang ditanamkan dalam
semester itu, jika butir-butir sikap tersebut muncul/ditunjukkan oleh peserta
didik melalui perilakunya.
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e) Catatan dalam jurnal dilakukan selama satu semester sehingga ada
kemungkinan dalam satu hari perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik
muncul lebih dari satu kali atau tidak muncul sama sekali.
f) Perilaku peserta didik selain sangat baik atau kurang baik tidak perlu dicatat
dan dianggap peserta didik tersebut menunjukkan perilaku baik atau sesuai
dengan norma yang diharapkan.
2) Penilaian Diri
Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan
kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Selain itu penilaian diri juga
dapat digunakan untuk membentuk sikap peserta didik terhadap mata pelajaran.
Hasil penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Penilaian
diri dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian peserta
didik, antara lain:
a) dapat menumbuhkan rasa percaya diri, karena diberi kepercayaan untuk
menilai diri sendiri;
b) peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika
melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki;
c) dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur,
karena dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian; dan
d) membentuk sikap terhadap mata pelajaran/pengetahuan.
Instrumen yang digunakan untuk penilaian diri berupa lembar penilaian diri yang
dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak bermakna ganda, dengan
bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik, dan menggunakan format
sederhana yang mudah diisi peserta didik. Lembar penilaian diri dibuat sedemikian
rupa sehingga dapat menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang
nyata/sebenarnya, bermakna, dan mengarahkan peserta didik mengidentifikasi
kekuatan atau kelemahannya. Hal ini untuk menghilangkan kecenderungan peserta
didik menilai dirinya secara subjektif. Penilaian diri oleh peserta didik dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut.
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(1) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.
(2) Menentukan indikator yang akan dinilai.
(3) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
(4) Merumuskan format penilaian, berupa daftar cek (checklist) atau skala penilaian
(rating scale), atau dalam bentuk esai untuk mendorong peserta didik mengenali
diri dan potensinya.
3) Penilaian antarteman
Penilaian antarteman adalah penilaian dengan cara peserta didik saling menilai
perilaku temannya. Penilaian antarteman dapat mendorong: (a). objektifitas peserta
didik, (b). empati, (c). mengapresiasi keragaman/perbedaan, dan (d). refleksi diri.
Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antarteman dapat digunakan sebagai
data konfirmasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarteman.
Kriteria penyusunan instrumen penilaian antarteman sebagai berikut.
a) Sesuai dengan indikator yang akan diukur.
b) Indikator dapat diukur melalui pengamatan peserta didik.
c) Kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak
berpotensimunculnya penafsiran makna ganda/berbeda.
d) Menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik.
e) Menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta didik.
f) Indikator menunjukkan sikap/perilaku peserta didik dalam situasi yang nyata
atau sebenarnya dan dapat diukur.
Penilaian antarteman dapat dilakukan pada saat peserta didik melakukan kegiatan
di dalam dan/atau di luar kelas. Misalnya pada kegiatan kelompok
setiap peserta didik diminta mengamati/menilai dua orang temannya, dan dia juga
dinilai oleh dua orang teman lainnya dalam kelompoknya, sebagaimana diagram
pada gambar berikut.
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Gambar 2. Diagram penilaian antarteman
Diagram di atas menggambarkan aktivitas saling menilai sikap/perilaku
antarteman.


Peserta didik A mengamati dan menilai B dan E. A juga dinilai oleh B dan E



Peserta didik B mengamati dan menilai A dan C. B juga dinilai oleh A dan C



Peserta didik C mengamati dan menilai B dan D. C juga dinilai oleh B dan D



Peserta didik D mengamati dan menilai C dan E. D juga dinilai oleh C dan E



Peserta didik E mengamati dan menilai D dan A. E juga dinilai oleh D dan A

b. Penilaian Pengetahuan
Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta
didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta
kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan
ketercapaian Kompetensi Dasar pada KI-3 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran.
Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru mata
pelajaran menetapkan memilih teknik penilaian sesuai dengan karakteristik
kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang
dilakukan pada saat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
mengacu pada silabus.
Penilaian pengetahuan, selain untuk mengetahui apakah peserta didik telah
mencapai ketuntasan belajar (mastery learning), juga untuk mengidentifikasi
kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan peserta didik dalam proses
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pembelajaran (diagnostic). Oleh karena itu, pemberian umpan balik (feedback)
kepada peserta didik oleh pendidik merupakan hal yang sangat penting, sehingga
hasil penilaian dapat segera digunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran.
Ketuntasan belajar untuk pengetahuan ditentukan oleh satuan pendidikan. Secara
bertahap satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan
mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan
sebagaibentuk peningkatan kualitas hasil belajar.
Berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai dengan karakteristik
masing-masing KD. Teknik yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan
penugasan. Skema penilaian pengetahuan dapat dilihat pada gambar berikut.

Penilaian
Pengetahuan

Tes Tertulis

Benar-salah, Pilihan ganda,
menjodohkan, isian/melengkapi, uraian

Tes Lisan

Kuis dan tanya jawab

Penugasan

Tugas yang dilakukan secara individu atau
kelompok di sekolah dan/atau di luar sekolah,
baik secara formal maupun informal

Gambar 3. Skema penilaian pengetahuan
Berikut ini adalah penjelasan dari skema pada gambar di atas.
1) Tes tertulis
Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk
mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis
menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan sebagai representasi dari
kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda,
isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Pengembangan
instrumen tes tertulis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
a) Menetapkan tujuan tes, yaitu untuk seleksi, penempatan, diagnostik, formatif,
atau sumatif.
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b) Menyusun kisi-kisi, yaitu spesifikasi yang digunakan sebagai acuan menulis soal.
Kisi-kisi memuat rambu-rambu tentang kriteria soal yang akan ditulis, meliputi
KD yang akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal.
Dengan adanya kisi-kisi, penulisan soal lebih terarah sesuai dengan tujuan tes
dan proporsi soal per KD atau materi yang hendak diukur lebih tepat.
c) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan butir soal.
d) Menyusun pedoman penskoran sesuai dengan bentuk soal yang digunakan. Pada
soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan kunci
jawaban karena jawaban dapat diskor dengan objektif. Sedangkan untuk soal
uraian disediakan pedoman penskoran yang berisi alternatif jawaban, kata-kata
kunci (keywords), dan rubrik dengan skornya.
e) Melakukan analisis kualitatif (telaah soal) sebelum soal diujikan.
Setelah menyusun kisi–kisi, selanjutnya mengembangkan butir soal dengan
memperhatikan kaidah penulisan butir soal yang meliputi substansi/materi,
konstruksi, dan bahasa.
(1) Tes tulis bentuk pilihan ganda
Butir soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal (stem) dan pilihan jawaban
(option). Untuk tingkat SMA biasanya digunakan 5 (lima) pilihan jawaban. Dari
kelima pilihan jawaban tersebut, salah satu adalah kunci (key) yaitu jawaban
yang benar atau paling tepat, dan lainnya disebut pengecoh (distractor). Kaidah
penulisan soal bentuk pilihan ganda sebagai berikut.
(a) Substansi/Materi


Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes bentuk PG).



Tidak bersifat SARA dan PPPK (Suku/ Agama/ Ras/ Antargolongan/
Pornografi/ Politik/ Propaganda/ Kekerasan).



Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi (UKRK: urgensi,
keberlanjutan, relevansi, dan keterpakaian).



Pilihan jawaban homogen dan logis.



Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat.
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(b) Konstruksi


Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas.



Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang
diperlukan saja.



Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban.



Pokok soal tidak menggunakan pernyataan negatif ganda.



Gambar/grafik/tabel/diagram dan sebagainya jelas dan berfungsi.



Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama.



Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua pilihan
jawaban benar” atau “semua pilihan jawaban salah”.



Pilihan

jawaban

yang berbentuk

angka

atau waktu disusun

berdasarkan besar kecilnya angka atau kronologis kejadian.


Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya.

(c) Bahasa


Menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, kecuali



untuk mata pelajaran bahasa Asing dan/atau bahasa daerah.



Menggunakan bahasa yang komunikatif.



Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat.



Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama,
kecuali

(2) Tes tulis bentuk uraian
Tes

tulis

bentuk

uraian

atau

esai

menuntut

peserta

didik

untuk

mengorganisasikan dan menuliskan jawaban dengan kalimatnya sendiri. Kaidah
penulisan soal bentuk uraian sebagai berikut.
(a) Substansi/materi


Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes bentuk uraian).



Tidak bersifat SARA dan PPPK
(Suku/Agama/Ras/Antargolongan/Pornografi/Politik/Propaganda/Ke
kerasan).



Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sesuai.



Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi.



Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis satuan
pendidikan, dan tingkat kelas.
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(b) Konstruksi


Ada petunjuk yang jelas mengenai cara mengerjakan soal.



Rumusan kalimat soal/pertanyaan menggunakan kata tanya atau
perintah yang menuntut jawaban terurai.



Gambar/grafik/tabel/diagram

dan

sejenisnya

harus

jelas

dan

berfungsi.


Ada pedoman penskoran.

(c) Bahasa


Rumusan kalimat soal/pertanyaan komunikatif.



Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kecuali untuk
mata pelajaran bahasa asing dan/atau bahasa daerah.



Tidak mengandung kata-kata/kalimat yang menimbulkan penafsiran
ganda atau salah pengertian.



Tidak mengandung kata yang menyinggung perasaan.



Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat.

2) Tes lisan
Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik
menjawabnya secara lisan, dan dapat diberikan secara klasikal pada waktu
pembelajaran. Jawaban peserta didik dapat berupa kata, frase, kalimat maupun
paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik untuk berani berpendapat.
Rambu-rambu pelaksanaan tes lisan sebagai berikut.
a) Tes lisan dapat digunakan untuk mengambil nilai (assessment of learning) dan
dapat juga digunakan sebagai fungsi diagnostik untuk mengetahui pemahaman
peserta didik terhadap kompetensi dan materi pembelajaran (assessment for
learning).
b) Pertanyaan harus sesuai dengan tingkat kompetensi dan lingkup materi
padakompetensi dasar yang dinilai.
c) Pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mengonstruksi
jawaban sendiri.
d) Pertanyaan disusun dari yang sederhana ke yang lebih komplek.
3) Penugasan
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Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan/
atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang digunakan untuk mengukur
pengetahuan (assessment of learning) dapat dilakukan setelah proses pembelajaran
sedangkan

penugasan

yang

digunakan

untuk

meningkatkan

pengetahuan

(assessment for learning) diberikan sebelum dan/atau selama proses pembelajaran.
Penugasan dapat berupa proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok
sesuai dengan karakteristik tugas. Penugasan lebih ditekankan pada pemecahan
masalah dan tugas produktif lainnya.
Rambu-rambu penugasan.
a) Tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar.
b) Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik, selama proses pembelajaran atau
merupakan bagian dari pembelajaran mandiri.
c) Pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik.
d) Materi penugasan harus sesuai dengan cakupan kurikulum.
e) Penugasan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik
menunjukkan kompetensi individualnya meskipun tugas diberikan secara
kelompok.
f) Pada tugas

kelompok,

perlu

dijelaskan

rincian

tugas

setiap

anggota

kelompok.
g) Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas.
h) Penugasan harus mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas.
c. Penilaian Keterampilan
Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan
peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Kaitannya
dalam pemenuhan kompetensi, penilaian keterampilan merupakan penilaian untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada
KI-4. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu
kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal
dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (real life). Ketuntasan
belajar untuk keterampilan ditentukan oleh satuan pendidikan, secara bertahap
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satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan
mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan
sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar.
Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain
penilaian praktik/kinerja, proyek, portofolio, dan produk. Teknik penilaian lain
dapat digunakan sesuai dengan karakteristik KD pada KI-4 pada mata pelajaran
yang akan diukur. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian
(rating scale) yang dilengkapi rubrik. Skema penilaian keterampilan dapat dilihat
pada gambar berikut.

Penilaian
Keterampilan

Unjuk Kerja/
Kinerja/
Praktik

Penilaian yang di lakukan dengan cara
mengamati kegiatan peserta didik dalam
melakukan sesuatu

Proyek

Kegiatan penyelidikan yang mencakup
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
hasil proyek dalam kurun waktu tertentu

Portofolio

Rekaman hasil pembelajaran dan penilaian
yang memperkuat kemajuan dan kualitas
pekerjaan peserta didik

Produk

Penilaian kemampuan peserta didik membuat
produk-produk teknologi dan seni

Teknik Lain

Gambar 4. Skema penilaian keterampilan
Penjelasan gambar di atas sebagai berikut.
1) Penilaian Unjuk kerja/kinerja/praktik
Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan
peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini dapat digunakan untuk
menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas
tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga,
presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca
puisi/deklamasi. Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik perlu mempertimbangkan
hal-hal berikut.
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a) Langkah-langkah

kinerja

yang

perlu

dilakukan

peserta

didik

untuk

menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
b) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
c) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
d) Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga dapat diamati.
e) Kemampuan

yang

akan

dinilai

selanjutnya

diurutkan

berdasarkan

langkahlangkah pekerjaan yang akan diamati.
Pengamatan unjuk kerja/kinerja/praktik perlu dilakukan dalam berbagai konteks
untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk
menilai kemampuan berbicara yang beragam dilakukan pengamatan terhadap
kegiatankegiatan seperti: diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan
wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh.
Contoh untuk menilai unjuk kerja/kinerja/praktik di laboratorium dilakukan
pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan praktikum. Untuk menilai praktik
olahraga, seni dan budaya dilakukan pengamatan gerak dan penggunaan alat
olahraga, seni dan budaya. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja perlu disiapkan
format observasi dan rubrik penilaian untuk mengamati perilaku peserta didik
dalam melakukan praktik atau produk yang dihasilkan.
2) Penilaian Proyek
Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi
kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang harus diselesaikan dalam
periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi mulai dari
perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data.
Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan
mengaplikasikan,

inovasi

dan

kreativitas,

kemampuan

penyelidikan

dan

kemampuan peserta didik menginformasikan matapelajaran tertentu secara jelas.
Penilaian proyek dapat dilakukan dalam satu atau lebih KD, satu mata pelajaran,
beberapa mata pelajaran serumpun atau lintas mata pelajaran yang bukan
serumpun. Penilaian proyek umumnya menggunakan metode belajar pemecahan
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masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan
pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.
Pada penilaian proyek setidaknya ada empat hal yang perlu dipertimbangkan yaitu
pengelolaan, relevansi, keaslian, inovasi, dan kreativitas.
a) Pengelolaan yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari
informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.
b) Relevansi yaitu kesesuaian topik, data, dan hasilnya dengan KD atau mata
pelajaran.
c) Keaslian yaitu proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil
karya sendiri dengan mempertimbangkan kontribusi guru dan pihak lain berupa
bimbingan dan dukungan terhadap proyek yang dikerjakan peserta didik.
d) Inovasi dan kreativitas yaitu proyek yang dilakukan peserta didikterdapat
unsur-unsur baru (kekinian) dan sesuatu yang unik, berbeda dari biasanya.
3) Produk
Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat
produkproduk teknologi dan/atau seni, seperti: makanan (contoh: tempe, kue,
asinan, baso, dan nata de coco), pakaian, sarana kebersihan (contoh: sabun, pasta
gigi, cairan pembersih, dan sapu), alat-alat teknologi (contoh: adaptor ac/dc dan bel
listrik), hasil karya seni (contoh: patung, lukisan, dan gambar), dan barang-barang
terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, atau logam. Pengembangan produk
meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan
penilaian yaitu:
a) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam
merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta
didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
c) Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan
peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya berdasarkan tampilan,
fungsi, dan estetika.
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Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik.
a) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan
terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan
(tahap: persiapan, pembuatan produk, penilaian produk).
b) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya
dilakukan hanya pada tahap penilaian produk.
4) Penilaian Portofolio
Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi
yang bersifat reflektif-integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan
peserta didik dalam satu periode tertentu. Ada beberapa tipe portofolio yaitu
portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Pendidik dapat
memilih tipe portofolio sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan/atau
konteks mata pelajaran.
Pada akhir suatu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh
pendidik bersama peserta didik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pendidik dan
peserta didik dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus
melakukan perbaikan. Dengan demikian portofolio dapat memperlihatkan
perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui karyanya.
Portofolio peserta didik disimpan dalam suatu folder dan diberi tanggal pembuatan
sehingga perkembangan kualitasnya dapat dilihat dari waktu ke waktu. Portofolio
dapat digunakan sebagai salah satu bahan penilaian. Hasil penilaian portofolio
bersama dengan penilaian lainnya dipertimbangkan untuk pengisian rapor/laporan
penilaian kompetensi peserta didik. Portofolio merupakan bagian dari penilaian
autentik, yang secara langsung dapat merepresentasikan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik.
Penilaian portofolio dilakukan untuk menilai karya-karya peserta didik secara
bertahap dan pada akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dipilih
bersama oleh guru dan peserta didik. Karya-karya terbaik menurut pendidik dan
peserta didik disimpan dalam folder dokumen portofolio. Pendidikdan peserta didik
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harus mempunyai alasan yang sama mengapa karya-karya tersebut disimpan di
dalam dokumen portofolio. Setiap karya pada dokumen portofolio harus memiliki
makna atau kegunaan bagi peserta didik, pendidik,, dan orang tua peserta didik.
Selain itu, diperlukan komentar dan refleksi dari pendidik, dan orangtua peserta
didik. Karya peserta didik yang dapat disimpan sebagai dokumen portofolio antara
lain: karangan, puisi, gambar/lukisan, surat penghargaan/piagam, foto-foto prestasi,
dan sejenisnya. Dokumen portofolio dapat menumbuhkan rasa bangga bagi peserta
didik sehingga dapat mendorong untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik.
Pendidik dapat memanfaatkan portofolio untuk mendorong peserta didik mencapai
sukses dan membangun kebanggaan diri. Secara tidak langsung, hal ini berdampak
pada peningkatan upaya peserta didik untuk mencapai tujuan individualnya. Di
samping itu pendidik merasa lebih mantap dalam mengambil keputusan penilaian
karena didukung oleh bukti-bukti autentik yang telah dicapai dan dikumpulkan
peserta didik.
Agar penilaian portofolio menjadi efektif, pendidik dan peserta didik perlu
menentukan ruang lingkup penggunaan portofolio antara lain sebagai berikut:
a) Setiap peserta didik memiliki dokumen portofolio sendiri yang memuat hasil
belajar pada setiap mata pelajaran atau setiap kompetensi.
b) Menentukan jenis hasil kerja/karya yang perlu dikumpulkan/disimpan.
c) Pendidik memberi catatan (umpan balik) berisi komentar dan masukan untuk
ditindaklanjuti peserta didik.
d) Peserta didik harus membaca catatan pendidik dengan kesadaran sendiri dan
menindaklanjuti masukan pendidik untuk memperbaiki hasil karyanya.
e) Catatan pendidik dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan peserta didik diberi
tanggal, sehingga dapat dilihat perkembangan kemajuan belajar peserta didik.
Rambu-rambu penyusunan dokumen portofolio.
a) Dokumen portofolio berupa karya/tugas peserta didik dalam periode tertentu
dikumpulkan dan digunakan oleh pendidik untuk mendeskripsikan capaian
kompetensi keterampilan.
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b) Dokumen portofolio disertakan pada waktu penerimaan rapor kepada
orangtua/wali peserta didik, sehingga mengetahui perkembangan belajar
putera/puterinya. Orangtua/wali peserta didik diharapkan dapat memberi
komentar/catatan pada dokumen portofolio sebelum dikembalikan ke sekolah.
c) Pendidik pada kelas berikutnya menggunakan portofolio sebagai informasi awal
peserta didik yang bersangkutan.

2. Mengembangkan Penilaian pada RPP.
Penilaian merupakan salah satu komponen dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP).
a. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator.
b. Penilaian dilakukan dengan menggunakan penilaian otentik dan non otentik,
dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,
penilaian hasil karya berupa tugas, projek dan/atau produk, penggunaan
portofolio, dan/atau penilaian diri.
c. Penilaian diarahkan untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya,
maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang dapat dilakukan
untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
d. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
e. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa
dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan
untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
f.

Sistem penilaiannya berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih,
kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang
belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.

Hasil penilaian

dianalisis untuk menentukan tindak lanjut.
g. Tindak lanjut hasil penilaian berupa perbaikan proses pembelajaran
berikutnya,

program

remedi

bagi

peserta

didik

yang

pencapaian

kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta
didik yang telah memenuhi ketuntasan.

42

Modul PKB Guru Matematika SMA

h. Sistem penilaian disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam
proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan
tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses
misalnya teknik wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan
observasi lapangan.
Komponen penilaian di dalam RPP adalah seperti yang nampak pada Komponen
RPP di bawah ini.
a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan.
b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema.
c. Kelas/ semester.
d. Materi pokok.
e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan
beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia
dalam silabus dan KD yang harus dicapai.
f.

Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan
kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan.

g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
h. Materi pembelajaran, memuat fakta , konsep, prinsip dan prosedur yang relevan,
dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator
ketrcapaian kompetensi.
i.

Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan yang akan dicapai.

j.

Media

pembelajaran,

berupa

alat

bantu

proses

pembelajaran

untuk

menyampaikan materi pelajaran.
k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar,
atau sumber belajar lain yang relevan.
l.

Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti,
dan penutup.

m. Penilaian hasil pembelajaran .
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3. Mengembangkan Instrumen penilaian HOTS
a. Pengertian Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi/ HOTS
Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang sering diterjemahkan menjadi
Keterampilan/Kemampuan Berpikir Tingkat/Orde Tinggi/Lebih Tinggi selanjutnya
dalam modul ini disebut Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi/HOTS adalah
meminimalisir kemampuan mengingat kembali informasi (recall) dan asesmen lebih
mengukur kemampuan:


transfer satu konsep ke konsep lainnya ,



memproses dan menerapkan informasi,



mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda,



menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan



menelaah ide dan informasi secara kritis.
Keterampilan berpikir tingkat tinggi/HOTS termasuk di dalamnya adalah
berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan
merupakan.

Berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa, menghubungkan, dan mengevaluasi
semua aspek situasi atau masalah. Termasuk di dalamnya mengumpulkan,
mengorganisir, mengingat, dan menganalisa informasi. Berfikir kritis termasuk
kemampuan membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang
dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Kemampuan menarik kesimpulan yang benar
dari data yang diberikan dan mampu menentukan ketidak-konsistenan dan
pertentangan dalam sekelompok data merupakan bagian dari keterampilan berfikir
kritis. Dengan kata lain, berfikir kritis adalah analitis dan refleksif.
Berpikir kreatif yang sifatnya orisinil dan reflektif. Hasil dari keterampilan berfikir
ini adalah sesuatu yang kompleks.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya

menyatukan ide, menciptakan ide baru, dan menentukan efektifitasnya. Berfikir
kreatif meliputi juga kemampuan menarik kesimpulan yang biasanya menelorkan
hasil akhir yang baru.
Pemecahan masalah (Problem Solving) adalah bagian tak terpisahkan dari
pembelajaran matematika yang melibatkan identifikasi hambatan, kendala atau pola
yang tidak diperkirakan, mencoba prosedur yang berbeda, dan mengevaluasi atau
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menilai penyelesaian. NCTM menyebutkan penyelesaian sebagai proses aplikasi
pengetahuan yang telah dikuasai sebelumnya terhadap pengetahuan baru dan
situasi yang tidak familiar.

Strategi yang umum dipakai dalam problem solving

antara lain; memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian masalah,
melakukan rencana penyelesaian masalah, menguji kerasionalan hasil, dan
melakukan evaluasi
Keterampilan

bernalar

merupakan

keterampilan

dalam

menggambarkan

kesimpulan dari bukti, fakta ataupun asumsi. Hal ini melibatkan pengembangan
argumen logis yang mengarah pada kesimpulan. Keterampilan berpikir ini bisa
dalam kategori berpikir induktif maupun deduktif. Karena penalaran adalah aspek
mendasar dalam matematika, mampu bernalar adalah bagian esensial untuk
memahami konsep matematika.
b. Proses Kognitif Yang Memungkinkan Melibatkan HOTS
Pada Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2001), dimensi
proses kogntif terdapat 6 level yakni:
1) remember (mengingat) – mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan
jangka panjang;
2) understand (mengerti) – mengambil arti atau makna dari instruksi yang
diberikan termasuk komunikasi secara lisan, tulisan, dan grafik;
3) apply (menerapkan) - mengikuti atau menggunakan prosedur di situasi yang
berbeda atau tidak lazim;
4) analyse (analisis) – memisahkan obyek atau bahan menjadi elemen atau bagianbagian dan menentukan bagaimana tiap bagian tersebut saling berhubungan
satu sama lain dan terhadap suatu struktur atau fungsi secara keseluruhan;
5) evaluate (evaluasi) – membuat penilaian berdasarkan kriteria atau standar ; dan
6) create (mencipta) – menyatukan elemen-elemen agar membentuk sebuah
kesatuan yang logis atau fungsional, serta menyusun kembali elemen-elemen
menjadi sebuah pola atau struktur baru.
Dari keenam level tersebut di atas, tiga level kognitif yang terakhir yaitu: analisis,
evaluasi, dan mencipta memungkinkan melibatkan HOTS.
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Terdapat tiga level kemampuan peserta didik yaitu:
1) Level 1
Peserta didik memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai
pelajaran (Knowing).


Memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran
dan dapat membuat generalisasi yang sederhana.



Memperlihatkan tingkatan dasar dalam pemecahan masalah dalam
pembelajaran, paling tidak dengan satu cara.



Memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik-grafik, label-label, dan
materi visual lainnya.



Dapat

mengkomunikasikan

fakta-fakta

dasar

dengan

menggunakan

terminologi yang sederhana.
2) Level 2
Peserta didik memiliki kemampuan aplikatif (Applying).


Memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pelajaran
dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam
konteks tertentu.



Dapat menginterpretasi dan menganalisis informasi dan data.



Dapat memecahkan masalah-masalah rutin dalam pelajaran.



Dapat menginterpretasi grafik-grafik, tabel-tabel, dan materi visual lainnya.



Dapat mengkomunikasikan dengan jelas dan terorganisir penggunaan
terminologi.

3) Level 3
Peserta didik memiliki kemampuan penalaran dan logika (Reasoning).


Memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap materi
pelajaran dan dapat menerapkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep
dalam situasi yang familiar, maupun dengan cara yang berbeda.



Dapat menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi gagasan-gagasan dan
informasi yang faktual.
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Dapat menginterpretasi dan menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks
dalam pelajaran.



Dapat mengekspresikan gagasan-gagasan nyata dan akurat dengan
menggunakan terminologi yang benar.



Dapat memecahkan masalah dengan berbagai cara dan melibatkan banyak
variabel.



Dapat mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran yang original.

Dari ketiga level kemampuan peserta didik di atas, pada level 3 ( reasoning)
memungkinkan melibatkan HOTS.
c. Hal-hal Penting dalam Menyusun Soal HOTS
Alasan mengapa dikembangkan soal HOTS.
1) Berdasarkan penelitian hasil tes siswa dalam PISA rendah, Indonesia ada pada
urutan ke 2 dari bawah dari 65 negara peserta.
2) Peserta didik belum terbiasa mengerjakan soal berfikir tingkat tinggi.
3) Salah satu program Sekolah Model adalah mengembangan soal HOTS.
4) Penilaian di Kurikulum 2013 mengembangkan berfikir kritis dan terampil
memecahkan masalah.
5) Dalam menghadapi persaingan bebas diperlukan SDM unggul (intelektualitas,
mentalitas, moralitas, fisik)

Berikut ini merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun
soal HOTS.
1) Pilih materi yang sesuai dengan indikator soal. Berikan dasar pernyataan
(disebut “stimulus”) berbentuk sumber/bahan bacaan berupa teks bacaan,
paragrap, kasus, gambar, grafik, tabel, rumus, atau yang lainnya.
2) Periksa materi (stimulus)
Apakah bermanfaat?
Apakah merefleksikan kurikulum?
Apakah menarik? Relevan? Cocok?
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Pertanyaan penting apa yang dapat diidentifikasi dari stimulus?
3) HOTS
Menganalisis
Mengevaluasi
Mengkreasi
4) Soal pilihan ganda dapat muncul dari pertanyaan HOTS
5) Untuk mendapatkan soal pilihan ganda yang baik:
ekstensif (menjangkau secara luas)
ketat (teliti, cermat dan rapi)
dipanelkan
Untuk menyusun stimulus soal HOTS perhatikan hal-hal berikut.
1) Pilihlah beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dll.
yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus.
2) Stimulus

hendaknya

menuntut

kemampuan

menginterpretasi,

mencari

hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan.
Pilihlah kasus/permasalahan konstekstual dan menarik (terkini) memotivasi
peserta didik untuk membaca.
3) Terkait langsung dengan pertanyaan (pokok soal), berfungsi.
d. Langkah-langkah Menyusun Soal HOTS
Langkah-langkah menyusun soal HOTS adalah sebagai berikut.
1) Menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS.
2) Menyusun kisi-kisi soal.
3) Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan
ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal.
4) Membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban.
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Contoh tabel format kisi-kisi menyusun soal HOTS.

Contoh Soal HOTS dan Pedoman Penskorannya
Contoh soal 1:
PENGGUNA INTERNET DI DUNIA
Pengguna Internet dari hari ke hari selalu mengalami perkembangan dan salah satu
cara mengetahui pengguna Internet dunia adalah dengan melihat data ter-update.
Biasanya tempat untuk mengecek atau melihat data urutan pengguna Internet dari
seluruh adalah melalui Internet World Stats (IWS). Melalui IWS kita bisa melihat
perkembangan Pengguna Internet dari tahun ke tahun. Gambar 1 berikut adalah
data pengguna Internet di dunia di berbagai wilayah.
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Pengguna Internet di Indonesia adalah 73 juta orang. Dari data di atas, hitunglah
perbandingan pengguna internet di Indonesia dan negara-negara di Asia!
Contoh Kunci/Pedoman Penskoran:

Contoh Soal 2.
Pada suatu kopetisi sepak bola, tim juara adalah yang memperoleh poin terbanyak
dengan perolehan poin diatur berdasarkan aturan:
1) tim yang menang memperoleh poin 3,
2) pertandingan seri, masing-masing tim memperoleh poin 1, dan
3) tim yang kalah memperoleh poin 0.
Tabel berikut memuat posisi sementara 6 tim teratas dari total 38 tim dengan sisa 5
kali pertandingan.
Peringkat

TIM

Poin

1

A

74

2

B

72

3

C

70

4

D

64

5

E

63

6

F

60

Setiap tim tersebut akan saling bertemu pada sisa 5 pertandingan. Pernyataan yang
tepat berdasarkan data tersebut adalah ... .
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A. Tim A akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 3 kali pada
pertandingan sisa dan salah satunya menang atas tim B.
B. Tim B akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 4 kali pertandingan sisa
dan salah satunya menang atas tim A.
C. Jika tim C memenangkan semua pertandingan sisa, maka posisi tim B masih
mungkin berada di atas tim C.
D. Jika tim B selalu seri pada semua pertandingan sisa, maka tim E tidak mungkin
berada di atas tim C.
E. Tim F akan menjadi juara jika memenangkan semua sisa pertandingan dan tim A
selalu kalah pada semua sisa pertandingan.
Contoh Kunci/Pedoman Penskoran:
Penyelesaian

Benar/

skor

Salah
Pilihan jawaban A

Salah

0

Salah

0

Salah

0

Dengan memenangkan 3 kali pertandingan sisa, poin
tim A menjadi 74+9=83. Poin maksimal yang dapat
diraih oleh tim B dengan 1 kali kalah melawan tim A
adalah 72+12=84. Jadi bukan tim A yang juara.
Pilihan jawaban B
Dengan memenangkan 4 kali pertandingan sisa, poin
tim B menjadi 72+12=84. Poin maksimal yang dapat
diraih oleh tim A dengan 1 kali kalah melawan tim B
adalah 73+12=85. Jadi bukan tim B yang juara.
Pilihan jawaban C
Dengan memenangkan 5 kali pertandingan sisa, poin
tim C menjadi 85. Poin maksimal yang dapat diraih
oleh tim B dengan 1 kali kalah melawan tim C adalah
72+12=84. Jadi posisi tim B tidak mungkin berada di
atas tim C.
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Pilihan jawaban D

Benar

1

Salah

0

Dengan selalu seri pada semua pertandingan sisa,
poin tim B menjadi 72+5=77. Poin maksimal yang
dapat diraih oleh tim E dengan 1 kali seri melawan
tim B adalah 63+12=75. Jadi tim E tidak mungkin
berada di atas tim B.
Pilihan jawaban E
Dengan memenangkan 5 kali pertandingan sisa, poin
tim F menjadi 60+15=75. Poin maksimal yang dapat
diraih oleh tim A dengan selalu kalah pada
pertandingan sisa adalah 74. Poin maksimal yang
dapat diraih oleh tim B dengan 1 kali kalah melawan
tim F adalah 72+12=84. Jadi bukan tim F yang juara.
Menjawab dengan benar mendapat skor 1, dan menjawab salah mendapat skor 0.

D. Aktifitas Pembelajaran
LK 2.1. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian sikap
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik
sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jelaskan teknik
dan instrumen yang digunakan untuk penilaian sikap!
Jawab:
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LK 2.2. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian pengetahuan
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta
didik yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Jelaskan teknik dan
instrumen yang digunakan untuk penilaian pengetahuan!
Jawab:

LK 2.3. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian keterampilan
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi
peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI-4. Jelaskan teknik dan instrumen
yang digunakan untuk penilaian kompetensi keterampilan!
Jawab:
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LK 2.4. Mengembangkan penilaian dalam penyusunan RPP
Dengan bekerjasama dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, diskusikan
dalam kelompok kecil.
Jelaskan secara umum bagaimana mengembangkan penilaian dalam penyusunan
RPP!
Jawab:

LK 2.5. Menyusun soal HOTS
Susunlah dengan cermat dan teliti 2 soal HOTS berkaitan dengan materi matematika
SMA berdasarkan langkah-langkah penyusunan yang ada pada materi di atas.
Jawab:
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E. Latihan/Kasus/Tugas
Latihan
Pilihlah dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang Anda anggap benar!

1. Berikut ini yang merupakan cakupan sasaran penilaian hasil belajar oleh
pendidik pada keterampilan abstrak adalah ... .
A. menalar
B. menerapkan
C. menganalisis
D. mengevaluasi

2. Berikut ini yang bukan merupakan cakupan sasaran penilaian hasil belajar
oleh pendidik pada dimensi sikap adalah ... .
A. menerima
B. memahami
C. menanggapi
D. menghayati

3. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain
teknik berikut ini, kecuali ... .
A. penilaian praktik/kinerja
B. portofolio
C. tes lisan
D. proyek

4. Kriteria yang menunjukkan kinerja dan aspek-aspek atau konsep-konsep yang
akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna
sampai yang paling rendah. Ini adalah bagian dari penilaian yang dinamakan ... .
A. instrumen penilaian kinerja
B. instrumen penilaian tes lisan
C. pedoman penilaian tes tulis
D. rubrik penilaian non tes
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5. Teknik

penilaian

yang

dilakukan

secara berkesinambungan

dengan

menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan pedoman yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
Ini adalah teknik penilaian ... .
A. jurnal
B. proyek
C. observasi
D. penugasan

6. Salah satu soal yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator
“Menjelaskan definisi enam perbandingan trigonometri suatu sudut pada
segitiga siku-siku” adalah … .
A. Pada segitiga ABC dengan sudut siku-siku B, nyatakan

sebagai

perbandingan panjang sisi-sisi segitiga ABC
B. Pada segitiga ABC dengan siku-siku di B, diketahui panjang AB=3 dan BC=4.
Tentukan nilai
C. Pada segitiga ABC dengan sudut siku-siku B, diketahui s

. Tentukan

nilai c
D. Pada segitiga ABC dengan sudut siku-siku B, buktikan bahwa

7. Diberikan indikator “Peserta didik dapat menerapkan rumus sinus dan cosinus
jumlah dan selisih dua sudut untuk menyelesaikan soal” Butir soal yang sesuai
dengan indikator tersebut adalah …
A. “Nilai eksak dari
B. “Diketahui
C. “Diketahui
D. “Diketahui t

adalah… .”
dan

sudut lancip. Nilai dari t

dan di kuadran III. Nilai dari
, maka nilai s

adalah … .”
adalah … .”

adalah … .”

8. Berikut ini merupakan teknik-teknik penilaian untuk mengukur kompetensi
peserta didik,
1. Tes tulis
2. Observasi
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3. Portopolio
4. Penilaian teman sebaya
Dari teknik-teknik penilaian di atas, teknik yang tepat untuk mengukur
perkembangan sikap kerjasama peserta didik adalah … .
A. (2) dan (4)
B. (1) dan (4)
C. (1) dan (2)
D. (2) dan (3)

9. Salah satu soal yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator
“Menentukan nilai fungsi trigonometri di kuadran II” adalah … .
A. “Jika diketahui nilai s
s

(

)

(

)

(

)

(

)

sudut lancip, maka nilai

dan

sudut tumpul, maka nilai

dan

sudut tumpul, maka nilai

.”

D. “Jika diketahui nilai s
s

dan

.”

C. “Jika diketahui nilai s
s

sudut lancip, maka nilai

.”

B. “Jika diketahui nilai s
s

dan

.”

10. Butir soal yang sesuai dengan indikator “Merumuskan persamaan garis singgung
yang melalui suatu titik pada lingkaran” adalah … .
A. “Persamaan garis singgung lingkaran

di titik

adalah … .”
B. “Persamaan garis singgung lingkaran
lurus terhadap garis yang melalui titik

yang tegak
dan

adalah … .”

C. “tentukan persamaan garis singgung lingkaran
yang sejajar dengan garis yang melalui titik
D. “Tentukan persamaan garis melalui titik

dan

adalah … .”

dan menyinggung

lingkaran
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11. Salah satu soal yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator
“Menyelesaikan permasalahan terkait dengan persamaan lingkaran” adalah … .
A. “Tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis

dan

berpusat di (0,4)”
B. “Tentukan persaman lingkaran berpusat di

berjari-jari r”

C. Tentukan persaman lingkaran yang melalui garis
D. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik

, (0,1) dan (3,3)

Tugas : Dikerjakan di luar jam tatap muka atau pada kegiatan On.
1. Dengan etos kerja yang tinggi, rancanglah intrumen penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan teknik yang dipilih!
2. Tuangkan hasil diskusi dalam format di LK 2.6, yang tersedia pada
lampiran!
3. Gunakan hasil rancangan instrumen penilaian ini untuk melengkapi RPP
yang sudah Anda susun pada tugas sebelumnya!

F. Rangkuman
1. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi
sikap, pengetahuan,

dan

keterampilan

memiliki

karakteristik

yang

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta
didik sebagai hasil pendidikan, dilaksanakan selama proses pembelajaran
dan di luar jam pembelajaran baik secara langsung maupun berdasarkan
informasi/laporan yang valid.
3. Penilaian sikap terutama dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru
bimbingan konseling (BK), dan wali kelas, melalui observasi yang dicatat
dalam jurnal berupa catatan anekdot (anecdotal record) dan catatan
kejadian tertentu (incidental record). Penilaian diri dan panilaian
antarteman sebagai penunjang dalam penilaian sikap, dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester.
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4. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan
peserta didik yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi.
5. Teknik yang bisa digunakan untuk penilaian pengetahuan adalah tes tertulis,
tes lisan, dan penugasan.
6. Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI-4.
7. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain
penilaian praktik/kinerja, proyek, portofolio, dan produk.
8. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir
Kegiatan Pembelajaran ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian gunakan
rumus berikut ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam Kegiatan
Pembelajaran ini.
Rumus:

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
90 – 100

=

Baik sekali

80 – 89

=

Baik

70 – 79

=

Cukup

< 70

=

kurang
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Jika tingkat penguasaan Anda minimal 80%, maka Anda dinyatakan berhasil dengan
baik. Anda dapat melanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Sebaliknya, bila
tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, silakan pelajari kembali uraian yang
terdapat dalam Kegiatan Pembelajaran ini, khususnya bagian yang belum Anda
kuasai.
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Kunci Jawaban Latihan pada Kegiatan Pembelajaran 1: Konsep dan Prinsip Penilaian
1. D
2. C
3. A
4. D
5. B
6. A
7. B
Kunci Jawaban Latihan pada Kegiatan Pembelajaran 2: Pengembangan Instrumen
Penilaian
1. A
2. B
3. C
4. D
5. C
6. D
7. A
8. A
9. A
10. D
11. A
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Evaluasi
Dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengetahui peningkatan kompetensi
Anda terkait materi pada kegiatan-kegiatan pembelajaran di atas , kerjakan soal-soal
evaluasi berikut dengan cermat, sungguh-sungguh, dan penuh percaya diri dengan
memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang benar!

1. Diberikan KD “Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan
sistem persamaan linear tiga variabel”. Penugasan yang dapat menumbuhkan
kerjasama antar peserta didik adalah ... .
A. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok diberi
tugas mencari data sekunder perancangan pembangunan suatu rumah
tinggal.
B. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok diberi
tugas untuk mencari nilai maksimum hasil panen suatu lahan pertanian yang
ditanami tiga tanaman dengan umur tanam hampir sama.
C. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok diberi
tugas merancang pembuatan slide presentasi pengambilan data transportasi
BBM.
D. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok diberi
tugas merancang poster suatu materi pembelajaran matematika untuk acara
dies sekolah yang segera dilaksanakan.

2. Diberikan KD “Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan
cosinus”. Indikator yang dapat disusun untuk mencapai kompetensi di atas
adalah ... .
A. Menentukan unsur-unsur segitiga yang belum diketahui jika diberikan
panjang dua sisi dan sudut yang mengapitnya
B. Menuliskan bukti aturan sinus dengan bantuan garis tinggi segitiga secara
benar
C. Menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa
D. Menuliskan definisi sinus suatu sudut pada posisi baku
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3. Sikap jujur dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran matematika.
Perkembangan sikap tersebut paling tepat dinilai dengan … .

A. pencatatan oleh guru dan penilaian teman sebaya
B. pengamatan dan penilaian teman sebaya
C. wawancara dan pencatatan oleh guru
D. pengamatan dan wawancara
4. Pada saat mengoreksi hasil ulangan, seorang guru menemukan sebagian besar
peserta didik mengerjakan suatu soal sebagai berikut.

Berkaitan dengan hal tersebut, tindakan yang tepat dilakukan oleh guru
tersebut adalah ... .

A. Menjelaskan kembali arti pencoretan pada persamaan
B. Memberikan penguatan pada peserta didik bahwa cara tersebut boleh
dilakukan karena

adalah nilai yang benar

C. Malarang sama sekali melakukan pencoretan karena tidak ada konsep
mencoret dalam matematika

D. Memberikan contoh yang serupa
5. Di bawah ini adalah beberapa teknik penilaian pengetahuan, kecuali … .
A. Uraian
B. Lisan
C. Pilihan Ganda
D. Jurnal

6. Beberapa pernyataan di bawah ini adalah kaidah penulisan soal pilihan ganda,
kecuali … .
A. Soal sesuai dengan indikator
B. Jawaban yang tepat boleh lebih dari satu
C. Pilihan jawaban homogen dan logis
D. Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi
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7. Salah satu yang dapat dilakukan untuk penilaian portofolio adalah ... .
A. memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa
dan mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa
untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu
dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial
B. mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban tes harian dan sumatif tiap
siswa
C. mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan
masukan balik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti
hasil belajar
D. mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk
melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan
kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial

8. Pernyataan di bawah ini yang

bukan merupakan ketentuan dalam

mengembangkan penilaian pada RPP adalah ... .
A. Tindak lanjut hasil penilaian berupa perbaikan proses pembelajaran
berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian
kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi
peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan
B. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi
C. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator
D. Penilaian dilakukan untuk mengetahui rangking kecerdasan peserta didik di
kelasnya
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Kunci Jawaban Evaluasi:
1. B
2. C
3. A
4. A
5. D
6. B
7. C
8. D
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Penutup
Demikianlah modul ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, walaupun disana sini
masih terdapat berbagai kekurangan. Modul ini memuat uraian materi yang terkait
dengan penilaian pembelajaran matematika. Modul ini juga telah dilengkapi dengan
petunjuk aktivitas pembelajaran, latihan soal, dan soal evaluasi.
Pada akhirnya, mudah-mudahan modul ini dapat memberi manfaat bagi Bapak/ Ibu
guru

matematika,

Berkelanjutan,

khususnya

sebagai

acuan

para

peserta

pembelajaran

Pengembangan
dalam

Keprofesian

mengikuti

Program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, maupun sebagai bahan pembelajaran di
luar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, sehingga dapat membantu Bapak/
Ibu guru dalam mengembankan kompetensinya.
Terakhir, semoga segala upaya kita untuk meningkatkan pendidikan di negeri ini,
khususnya pendidikan matematika, senantiasa membawa hasil yang positif, dan
tercatat sebagai amal kebaikan di sisi-Nya. Aamiin.
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Glosarium
KI

:

Kependekan dari Kompetensi Inti yaitu tingkat kemampuan

:

untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus
dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau
program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi
dasar.

KD

:

Kependekan dari Kompetensi Dasar yaitu tingkat kemampuan

:

dalam konteks muatan Pembelajaran, pengalaman belajar,
atau mata pelajaran yang mengacu pada Kompetensi inti.

Sikap spiritual

:

Sikap yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang
beriman dan bertakwa.

Sikap sosial

:

Sikap yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang
berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
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Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemdikbud. (2016-b). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemdikbud. (2016-c). Panduan Penilaian oleh Pendidik dan SatuanPendidikan untuk
Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah.
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Lampiran
LK 2.6

Lampiran 1.
LK 2.6. Perancangan Penilaian dalam Pembelajaran Matematika

Tujuan Kegiatan:
Melalui kegiatan ini diharapkan peserta mampu merancang instrumen penilaian
sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajajaran Matematika
Langkah Kegiatan

.

1. Pilihlah satu subtopik/ submateri untuk satu KD, sebaiknya dipilih sesuai
dengan subtopik/submateri yang telah dibahas oleh kelompok Anda
sebelumnya
2. Rancanglah contoh intrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan
pada format untuk masing-masing bentuk penilaian.
3. Presentasikan hasil kerja kelompok Anda
4. Perbaiki rancangan instrumen penilaian jika ada saran atau usulan perbaikan

1. Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap
a. Penilaian Kompetensi Sikap Melalui Observasi
Penilaian Sikap Kegiatan Diskusi
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Indikator Pencapaian

:

_______________________________________

Kompetensi
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Instrumen:

b. Penilaian Sikap melalui Penilaian Diri
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Indikator Pencapaian

:

_______________________________________

Kompetensi

Instrumen:
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c. Penilaian Antar Peserta Didik
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Indikator Pencapaian

:

_______________________________________

Kompetensi
Instrumen:

d. Penilaian Sikap melalui Jurnal
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Indikator Pencapaian

:

_______________________________________

Kompetensi
Instrumen:
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2. Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan
a. Tes Tulis
1) Soal Pilihan Ganda
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Pencapaian :

_______________________________________

Indikator
Kompetensi

Instrumen:

2) Soal Uraian
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Pencapaian :

_______________________________________

Indikator
Kompetensi
Instrumen:
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b. Observasi Terhadap Diskusi/ Tanya Jawab
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Pencapaian :

_______________________________________

Indikator
Kompetensi

Instrumen:

c. Penugasan
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Pencapaian :

_______________________________________

Indikator
Kompetensi
Instrumen:
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3. Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan
a. Penilaian Praktik
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Pencapaian :

_______________________________________

Indikator
Kompetensi
Instrumen:

b. Penilaian Proyek
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Pencapaian :

_______________________________________

Indikator
Kompetensi
Instrumen:
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c. Penilaian Produk
Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Indikator Pencapaian

:

_______________________________________

Mata Pelajaran

:

Matematika

Kelas/Semester

:

_______________________________________

Kompetensi Dasar

:

_______________________________________

Topik/Subtopik

:

_______________________________________

Pencapaian :

_______________________________________

Kompetensi
Instrumen:

d. Penilaian Portofolio

Indikator
Kompetensi
Instrumen:
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Lampiran 2.
R-2.6
Rubrik Penilaian Perancangan Penilaian dalam Pembelajaran
Rubrik penilaian ini digunakan fasilitator untuk menilai hasil rancangan instrumen
penilaian

kompetensi

keterampilan.

sikap,

kompetensi

pengetahuan

dan

kompetensi

Pada penilaian kompetensi sikap peserta ditugaskan dalam

kelompoknya membuat instrumen observasi, penilaian sikap melalui penilaian diri,
penilaian antar peserta didik dan penilaian sikap melalui jurnal. Pada penilaian
pengetahuan peserta ditugaskan membuat intrumen tes tertulis (Pilihan Ganda dan
Uraian), observasi diskusi, tanya jawab dan percakapan dan penugasan, sedangkan
pada penilaian kompetensi keterampilan peserta ditugaskan membuat instrumen
penilaian praktik, proyek dan produk dan portofolio
Langkah-langkah penilaian
1. Cermati tugas yang diberikan kepada peserta pelatihan pada LK 1.
2. Berikan nilai pada hasil kerja peserta pelatihan yang berupa rancangan
intrumen penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai
dengan penilaian Anda terhadap

produk tersebut menggunakan kriteria

penilaian sebagai berikut.
Penilaian Kompetensi Sikap
PERINGKAT

NILAI

KRITERIA

Amat Baik

90 < AB ≤ 100

1. Terdapat identitas instrumen : KD, topik,

( AB)

sub topik dengan lengkap
2. Terdapat indikator yang dirumuskan
dengan benar
3. Terdapat empat bentuk instrumen
penilaian kompetensi sikap
4. Seluruh instrumen penilaian dibuat sesuai
criteria pengembangannya
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Baik (B)

80 < B ≤ 90

Ada 3 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspek
kurang sesuai

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspek
kurang sesuai

Kurang (K)

≤ 70

Ada paling banyak 1 aspek sesuai dengan
kriteria, 3 aspek atau lebih kurang sesuai

Penilaian Kompetensi Pengetahuan
PERINGKAT

NILAI

KRITERIA

Amat Baik

90 < AB ≤ 100

1. Terdapat identitas instrumen : KD, topik,
sub topik dengan lengkap

( AB)

2. Terdapat indikator

yang dirumuskan

dengan benar
3. Terdapat tiga bentuk instrumen penilaian
kompetensi pengetahuan
4. Seluruh

instrumen

penilaian

dibuat

sesuai kriteria pengembangannya
Baik (B)

80 < B ≤ 90

Ada 3 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspek
kurang sesuai

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspek
kurang sesuai

Kurang (K)

≤ 70

Ada paling banyak 1 aspek sesuai dengan
kriteria, 3 aspek atau lebih kurang sesuai
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PenilaianKompetensi Keterampilan
PERINGKAT

NILAI

KRITERIA

Amat Baik

90 < AB ≤ 100

1. Terdapat identitas instrumen : KD, topik,
sub topik dengan lengkap

( AB)

2. Terdapat indikator

yang dirumuskan

dengan benar
3. Terdapat

empat

bentuk

instrumen

penilaian kompetensi keterampilan
4. Seluruh

instrumen

penilaian

dibuat

sesuai kriteria pengembangannya
Baik (B)

80 < B ≤ 90

Ada 3 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspek
kurang sesuai

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspek
kurang sesuai

Kurang (K)

≤ 70

Ada paling banyak 1 aspek sesuai dengan
kriteria, 3 aspek atau lebih kurang sesuai
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pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Modul
ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi guru dalam meningkatkan
kompetensinya sehingga mampu mengambil tanggung jawab profesi dengan sebaikbaiknya..
.
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Pendahuluan
A. Latar Belakang
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya memuculkan paradigma baru profesi guru. Guru tidak
lagi sekedar pelaksana teknis di kelas, tetapi lebih sebagai suatu jabatan fungsional.
Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki
oleh Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1 ayat 1). Konsekuensinya adalah guru dituntut
melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) sehingga guru dapat
menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab
VI pasal 28 ayat 1,

menyiratkan

bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai
agen pembelajar, guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian,
sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara
utuh sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.
Salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah
penguatan pendidikan karakter (PPK) pada anak-anak usia sekolah pada semua
jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian
peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrsi ke dalam
mata pelajaran. Program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa
melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan dukungan
pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang
merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Implementasi
PPK tersebut dapat berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis
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masyarakat (keluarga dan komunitas). Dalam rangka mendukung kebijakan gerakan
PPK, modul ini mengintegrasikan lima nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelima nilai-nilai tersebut terintegrasi
melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran pada modul.
Salah satu kompetensi profesional yang harus dikuasai guru matematika sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah menggunakan vektor
dan matriks (20.11).

Lebih lanjut, Matriks (bagian dari Vektor dan Matriks)

merupakan salah satu kompetensi dasar yang wajib dikuasai siswa pada mata
pelajaran matematika SMA sehingga guru diharapkan dapat mengampu materi ini
secara profesional. Berdasar hal tersebut, modul Matriks (Vektor dan Matriks)
disusun

sebagai

bentuk

fasilitasi

bagi

guru

dalam

meningkatkan

profesionalismenya.

B. Tujuan
Modul ini disusun dalam rangka memfasilitasi guru-guru matematika SMA pada
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan agar dapat meningkatkan
kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan materi matriks dan vektor.

C. Peta Kompetensi
Kompetensi yang akan dipelajari pada modul ini difokuskan pada kompetensi inti
guru dan kompetensi guru mata pelajaran matematika SMA sebagai berikut.

Tabel 1. Kompetensi Inti Guru dan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Kompetensi Inti Guru
Menguasai materi, struktur, konsep,
dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang
diampu.
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Menggunakan vektor dan matriks
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D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan pada modul ini adalah sebagai berikut.
1. Pengertian matriks, notasi matriks, ordo matrik, dan jenis-jenis matriks.
2. Transpose matriks dan sifat-sifatnya serta kesamaan matriks.
3. Operasi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, lawan suatu matrik, dan
sifat-sifat operasi penjumlahan matriks.
4. Operasi bilangan real dengan matriks dan sifat-sifatnya.
5. Perkalian matriks dan syarat-syaratnya serta sifat-sifat operasi perkalian
matriks.
6. Determinan matriks ordo

, dua matriks saling invers, matriks singular dan

matriks non singular, rumus inverse matriks ordo
7. Invers matriks berordo
berordo

.

, minor, kofaktor, adjoint, determinan matriks

, dan kaidah sarrus.

8. Vektor pada ruang dimensi dua dan ruang dimensi tiga, meliputi vektor posisi,
vektor basis, kesamaan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, hasil
kali skalar dengan vektor, panjang vektor, vektor satuan, perkalian skalar dua
vektor dan proyeksi vektor.
Catatan:
Sebagai acuan dalam pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
disarankan untuk merujuk pada Modul Konsep PPK yang disusun terpisah dari
modul ini.

E. Saran Cara Penggunaan Modul
Secara umum, modul ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik
untuk moda tatap muka penuh maupun tatap muka In-On-In. Garis besar alur
model pembelajaran dapat dilihat pada diagram berikut ini.
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1. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh
Kegiatan pembelajaran

tatap muka penuh merupakan

kegiatan

fasilitasi

peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang dilaksanakan
oleh unit pelaksana teknis di lingkungan direktorat jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan maupun lembaga diklat lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini
dilaksanakan secara terstruktur pada suatu kegiatan yang dipandu oleh fasilitator.
Tatap muka penuh dilaksanakan menggunakan alur pembelajaran sebagai berikut:
Mengkaji Materi
(Dipandu oleh fasilitator dalam bentuk
kelompok)
Melakukan aktivitas pembelajaran
(diskusi/eksperimen/latihan/mengerjakan
LK) di tempat pelatihan

Presentasi dan Konfirmasi

Refleksi

4

Modul PKB Guru Matematika SMA

Rincian kegiatan pembelajaran tatap muka penuh adalah sebagai berikut.
a.

Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan, fasilitator memberi kesepatan peserta diklat untuk
mencermati:

b.



Latar belakang yang memuat gambaran materi



Tujuan kegiatan pembelajaran untuk setiap materi



Kompetensi yang akan dicapai



Ruang lingkup materi



Langkah-langkah penggunaan modul.

Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul, fasilitator memberi kesempatan kepada
guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat
sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat
mempelajari

materi

secara

individual

maupun

berkelompok

dan

dapat

mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.
c.

Melakukan aktivitas pembelajaran

Pada bagian ini, peserta melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan ramburambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator.
Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini

berbentuk interaksi

langsung di kelas pelatihan antara peserta pelatihan dan fasilitator.
Pada saat mengikuti aktivitas pembelajaran, peserta juga aktif menggali informasi
dari berbagai sumber, mengumpulkan dan mengolah data sehingga peserta dapat
mengambil kesimpjulan dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung.
d.

Presentasi dan Konfirmasi

Pada kegiatan ini, peserta mempresentasikan hasil kegiatan. Fasilitator melakukan
konfirmasi terhadap paparan dan hasil yang telah dicapai oleh peserta.
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Pendahuluan

e.

Refleksi

Pada bagian ini peserta dan fasilitator me-review atau melakukan refleksi materi
berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran, kemudian didampingi oleh panitia
menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang
dinyatakan layak tes akhir.

2. Deskripsi kegiatan diklat tatap muka In-On-In
Kegiatan

diklat tatap muka dengan model In-On-In adalah kegiatan fasilitasi

peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan utama yaitu In
Service Learning 1 (In-1), On the Job Learning (On), dan In Service Learning 2 (In-2).
Garis besar alur kegiatan pembelajaran tatap muka In-On-In dapat dilihat pada
diagram berikut.

Pendahuluan
In Service Learning 1
Mengkaji materi
(Mengkaji materi menyeluruh sebagai bekal
pengetahuan pada kegiatan On the Job
Learning)
Melakukan aktivitas
On the Job Learning
Mengkaji Materi
(Mengkaji materi secara mandiri dan
berkomunikasi dengan peserta lain atau
fasilitator)
Melakukan aktivitas Pembelajaran
(Praktik/eksperimen/sosialisasi/implementasi
/peer discussion/LK)
In Service Learning 2
Presentasi produk/tagihan On the Job Learning
dan Konfirmasi
Refleksi
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Penjelasan lebih lengkap tentang alur di atas adalah sebagai berikut,
a.

Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan disampaikan pada saat In-1.

Fasilitator memberi

kesempatan pada peserta diklat untuk mencermati:
latar belakang yang memuat gambaran materi,
 tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi,
 kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul,
 ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran,
 langkah-langkah penggunaan modul.
b.

In Service Learning 1 (In-1)



Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul ini, fasilitator memberi kesempatan kepada
guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat
sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat
mempelajari

materi

secara

individual

maupun

berkelompok

dan

dapat

mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.


Melakukan aktivitas pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ramburambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator.
Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran berbentuk berinteraksi di kelas
pelatihan, baik itu dengan menggunakan metode berfikir reflektif, diskusi,
brainstorming, simulasi, maupun studi kasus yang kesemuanya dapat melalui
Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada In-1.
Pada aktivitas pembelajaran materi ini peserta secara aktif menggali informasi,
mengumpulkan dan mempersiapkan rencana pembelajaran pada on the job learning.
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Pendahuluan

c.

On the Job Learning (On)



Mengkaji Materi

Pada tahap ini, guru mempelajari materi yang telah diuraikan pada In-1. Guru
sebagai peserta membuka dan mempelajari kembali materi sebagai bahan dalam
mengerjakan tugas-tugas yang ditagihkan.


Melakukan aktivitas Pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di
kelompok kerja berbasis pada rencana yang telah disusun pada In-1 dan sesuai
dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul. Kegiatan
pembelajaran

pada

aktivitas

pembelajaran

ini

akan

menggunakan

pendekatan/metode praktik, eksperimen, sosialisasi, implementasi, peer discussion
yang secara langsung di dilakukan di sekolah maupun kelompok kerja melalui
tagihan berupa Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada On.
Selama aktivitas pembelajaran On berlangsung, peserta secara aktif menggali
informasi, mengumpulkan dan mengolah data dengan melalukan aktivitas yang
telah ditentukan dan menyelesaikan tagihan pada on the job learning.
d.

In Service Learning 2 (In-2)

Pada tahap ini, peserta memaparkan produk-produk tagihan On yang akan
dikonfirmasi bersama oleh teman sejawat dan fasilitator.
e.

Refleksi

Peserta bersama fasilitator me-review atau melakukan refleksi materi berdasarkan
pengalaman selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Fasilitator didampingi

panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang
dinyatakan layak mengikuti tes akhir.
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3. Lembar Kerja
Modul pengembangan keprofesian berkelanjutan kelompok kompetensi I terdiri
dari beberapa kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat aktivitas
pembelajaran sebagai sarana untuk pendalaman dan penguatan materi. Untuk itu,
pada modul ini disediakan lembar kerja sebagai berikut:
Daftar Lembar Kerja Modul
No.

Kode
LK

Nama LK

Keterangan

1

LK 1.1.

Pengertian, notasi, dan ordo matriks

TM, In-1

2

LK 1.2.

Jenis-jenis matriks

TM, In-1

3

LK 1.3.

Kesamaan matriks

TM, In-1

4

LK 1.4.

Menyusun soal HOTS

5

LK 2.1.

Penjumlahan, lawan, dan pengurangan
matriks

6

LK 2.2.

Menunjukkan
sifat-sifat
penjumlahan matriks

7

LK 2.3.

Perkalian
bilangan
real(skalar)
dengan matriks dan sifat-sifatnya

8

LK 2.4.

Perkalian dan pemangkatan matriks

9

LK 2.5.

Sifat-sifat operasi
transpose matriks

10

LK 2.6.

Menyusun soal HOTS

11

LK 3.1.

Menentukan
matriks
determinan tertentu

dengan

TM, In-1

12

LK 3.2.

Menentukan pasangan matriks yang
saling invers

TM, In-1

13

LK 3.3.

Menentukan matriks singular dan non
singular

TM, In-1

14

LK 3.4.

Menentukan

invers

matriks

ordo

Pilih 1 poin soal dari 1.a
– 1.k, dan soal no. 2: TM,
In-1
Soal lainnya: On

15

LK 3.5.

Menentukan

invers

matriks

ordo

Pilih 1 poin soal dari 1.a
– 1.k, dan soal no. 2:
TM, In-1
Soal lainnya: On

On

operasi

perkalian

dan

TM, In-1
On
Soal no. 1: TM, In-1
Soal no. 2: On
TM, In-1
On
On

9

Pendahuluan
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16

LK 3.6.

Menyusun soal HOTS

On

17

LK 4.1.

Pendekatan geometris vektor

18

LK 4.2.

Panjang vektor

TM, In-1

19

LK 4.3.

Operasi aljabar vektor

TM, In-1

20

LK 4.4.

Besar sudut antara dua vektor

TM, In-1

21

LK 4.5.

Proyeksi vektor

TM, In-1

22

LK 4.6.

Penyusunan soal HOTS

On

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1:
Dasar-dasar Matriks
A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 ini diharapkan peserta kegiatan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan mampu memahami dengan benar
tentang dasar-dasar matriks yang meliputi: pengertian matriks, menuliskan notasi
matriks, menyebutkan ordo suatu matriks, mengidentifikasi jenis-jenis matriks,
menentukan transpose matriks, dan menyelesaikan kesamaan matriks dengan
mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter dalam pembelajaran di kelas.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Dengan mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter dalam pembelajaran,
peserta kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pembaca dapat:
1.

menjelaskan pengertian matriks,

2.

menuliskan notasi matriks,

3.

menentukan ordo (ukuran) suatu matriks,

4.

menentukan jenis-jenis matriks,

5.

menentukan transpose matriks, dan

6.

menyelesaikan kesamaan matriks dengan teliti/cermat dan benar.

C. Uraian Materi
Pelajarilah dengan cermat/teliti dan penuh tanggung jawab semua materi yang
disajikan pada uraian berikut ini. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas silahkan
didiskusikan dengan kolega Anda.

1. Pengertian Matriks
Matriks adalah suatu susunan bilangan berbentuk persegipanjang yang tersusun
dalam baris dan kolom. Susunan bilangan tersebut diletakkan dalam sepasang
kurung biasa, ( ), atau sepasang kurung siku, [ ]. Bilangan-bilangan yang tersusun
dalam baris dan kolom matriks disebut elemen matriks.
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Pada modul ini penulisan matriks menggunakan notasi sepasang kurung siku, [ ].
Bentuk umum matriks:

[

]

a1.1  elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-1
a1.2  elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-2
a1.3  elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-3
.
.
.

am.n  elemen matriks pada baris ke- dan kolom keDalam matriks

(

), dengan

dan

adalah bilangan asli, bilangan

disebut

elemen matriks.

2. Notasi Matriks
Suatu matriks diberi notasi dengan huruf capital, misalnya: , , , dan sebagainya.
Contoh: (Penulisan matriks)
] ,

[

],

[

[

]

Contoh:
Diberikan matriks
Jika

[

]

menunjukkan elemen matriks

, tentukanlah:
a. Banyaknya baris matriks
b. Banyaknya kolom matriks
c. Elemen-elemen matriks
1) baris ke-1,
2) baris ke-3,
3) kolom ke-1
4) kolom ke-2

12
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d.

,

,

, dan

Jawab:
a. Banyaknya baris matriks
b. Banyaknya kolom matriks

adalah 3 buah
adalah 2 buah

c. 1). Elemen-elemen matriks

pada baris ke-1 adalah 12, dan 21

2). Elemen-elemen matriks

pada baris ke-3 adalah 7, dan -8

3). Elemen-elemen matriks

pada kolom ke-1 adalah 12, 5, dan 7

4). Elemen-elemen matriks

pada kolom ke-2 adalah 21, 6, dan -8

d.

,

,

, dan

3. Ordo Matriks
Ordo (ukuran) suatu matriks adalah banyaknya baris dan kolom yang dimiliki
matriks tersebut. Misalnya matriks
berordo

memiliki

, dan dinotasikan dengan

baris dan

kolom, artinya matriks

.

Contoh :
Sebutkan ordo matriks-matriks di bawah ini:
[

] ,

[

],

[

]

Jawab:
Ordo matriks

adalah

dinotasikan

, dan ordo matriks

4.

dinotasikan
adalah

, ordo matriks
dinotasikan

adalah
.

Jenis-Jenis Matriks

Setelah memahami kembali pengertian matriks dan ordo suatu matriks, Anda
diperkenalkan/diingatkan kembali dengan jenis-jenis matriks.
a. Berdasarkan ordonya terdapat jenis matriks, sebagai berikut :
1) Matriks baris (vektor baris)
Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris atau matriks yang
{
} dan
berordo
, dengan
.
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Contoh:

[

[ 2 3 0 7 ],

],

[

]

2) Matriks kolom/lajur (vektor kolom/lajur)
Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom atau matriks yang
berordo

, dengan

Contoh:

[

],

{

[ ],

} dan

[

.

]

3) Matriks persegi
Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom.
Suatu matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom yaitu , disebut
matriks persegi berordo
, atau sering juga disebut sebagai matriks persegi
berordo
Contoh:
[ ],

[

],

[

]

Pada matriks persegi terdapat diagonal utama dan diagonal samping.

Elemen-elemen dari matriks

yang terletak pada diagonal utama adalah 2,

8, 0, dan 10. Elemen-elemen dari matriks

yang terletak pada diagonal

samping adalah 7, 9, 6, dan 3.
4) Matriks tegak
Adalah matriks yang banyak barisnya lebih dari banyak kolom, atau matriks
{
}.
berordo
dengan
, dengan
Contoh:
[

14

],

berordo

dan

2 sehingga matriks

tampak tegak.
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5) Matriks mendatar
Matriks mendatar adalah matriks yang banyak barisnya kurang dari banyak
kolom,

atau

matriks

{
Contoh:

berordo

dengan

,

dengan

}.
[

],

berordo

dan

sehingga matriks

tampak mendatar.
b. Berdasarkan

elemen-elemen

penyusunnya,

jenis-jenis

matriks

dikelompokkan menjadi:
1) Matriks nol
Matriks nol adalah matriks yang setiap elemennya nol. Matriks nol
biasanya dilambangkan dengan “O” (huruf o kapital).
Contoh:
[

]

2) Matriks diagonal
Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di
bawah diagonal utamanya adalah 0 dan dinotasikan sebagai .
Contoh:

[

],

[

]

3) Matriks tridiagonal
Matriks tridiagonal adalah matriks persegi (dengan ordo

) yang

semua elemen-elemennya adalah nol kecuali elemen-elemen pada diagonal
utama serta samping kanan dan kirinya.

Contoh:

[

]

4) Matriks skalar
Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal
utamanya sama.
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Contoh:

[

],

[

]

5) Matriks simetri
Matriks simetri adalah matriks persegi yang setiap elemennya, selain
elemen diagonal utama, adalah simetris terhadap diagonal utama.
Contoh:

[

],

[

]

6) Matriks simetri miring
Matriks simetri miring adalah matriks simetri yang elemen-elemennya,
selain elemen diagonal utama, saling berlawanan.
Contoh:

[

],

[

]

7) Matriks Identitas (matriks satuan)
Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen-elemen (semua
elemen) pada diagonal utamanya 1, sedangkan semua elemen yang lainnya
nol.
Diagonal utama dari matriks persegi

(

)

adalah bilangan

. Jika matriks persegi- dengan semua elemen diagonal
utamanya 1 dan elemen-elemen lainnya nol, maka matriks itu disebut
matriks identitas (satuan) dan dilambangkan dengan .
Contoh:
[

], matriks satuan berordo 2.

[

], matriks satuan berordo 3.

Matriks satuan mempunyai sifat:
Jika

16
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8) Matriks segitiga atas
Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah
diagonal utamanya nol.
Contoh:

[

]

9) Matriks segitiga bawah
Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas
diagonal utamanya nol.
Contoh :

[

]

10) Matriks transpose
Matriks

transpose

adalah

matriks

yang

diperoleh

dari

menukar/memindahkan elemen-elemen pada baris menjadi elemenelemen pada kolom yang bersesuaian atau elemen-elemen pada kolom
menjadi elemen-elemen pada baris yang bersesuaian. Transpose matriks
dilambangkan dengan
matriks
ordo

. Pada beberapa literatur yang ada, transpose

dilambangkan dengan
, maka matriks

,

atau ̅. Jika matriks

mempunyai

akan mempunyai ordo

. Sebagai

pengingat Anda dapat memperhatikan arti suku kata dari istilah transpose
yaitu trans dapat diartikan sebagai perpindahan dan pose dapat diartikan
sebagai letak, sehingga transpose dapat diartikan sebagai perpindahan
letak, dari baris ke kolom atau dari kolom ke baris.
Contoh:

[

], maka

[

Perhatikan bahwa elemen-elemen baris pada matriks
elemen-elemen kolom pada matriks
matriks

].
disusun menjadi

, atau elemen-elemen kolom pada

disusun menjadi elemen-elemen baris pada matriks

.
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5. Kesamaan Matriks
Dua matriks dikatakan sama, jika keduanya mempunyai ordo yang sama dan
elemen-elemen yang seletak ( bersesuaian) juga sama.
Contoh:
1. Diberikan dua matriks , dan .
Jika

[

], dan

[

]

Maka
2. Tentukan nilai
a. [

]

dan dari kesamaan matriks berikut
[

b. [

]
]

[

]

Jawab:


a.







b.











( )



D. Aktivitas Pembelajaran
Sebagai aktivitas pembelajaran pada kegiatan pembelajaran 1 ini, Anda diminta
mengerjakan LK dengan menjawab/ mengerjakan semua pertanyaan/ instruksi
yang diberikan secara individual atau kelompok kecil. Bila posisi Anda sedang ada
pada pembelajaran klasikal/ diklat, Anda dapat bekerjasama dan berdiskusi dengan
menjunjung tinggi mufakat bersama 1 atau 2 orang teman di dekat Anda untuk
menjawab/ mengerjakan semua pertanyaan/ instruksi yang diberikan.
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Berikut ini LK yang harus Anda kerjakan.
LK 1.1. Pengertian, notasi, dan ordo matriks
1. Jelaskan pengertian matriks serta berikanlah contoh kontekstualnya!
2. Bagaimanakah cara menuliskan notasi matriks?
Berikanlah 2 buah contoh penulisan matriks!
3. Jelaskan pengertian ordo (ukuran) suatu matriks!
Berikanlah 2 buah contoh matris dan sebutkan ordonya!
LK 1.2. Jenis-jenis matriks
1. Sebutkan jenis-jenis matriks yang Anda ketahui, dan jelaskan pengertian
masing-masing jenis matriks tersebut! Berikanlah contoh dari jenis-jenis
matriks tersebut!
2. Berikanlah dua buah contoh matriks dan transpose dari matriks-matriks
tersebut!
LK 1.3. Kesamaan matriks
Berikanlah

dua

contoh

permasalahan

kesamaan

matriks

dan

penyelesaiannya!
LK 1.4 Menyusun soal HOTS
Susunlah satu soal tentang matriks yang termasuk “higher order thinking
skills (HOTS)” sesuai materi yang dibahas pada kegiatan pembelajaran ini.
Catatan:
Sebagai acuan dalam penyusunan soal HOTS Anda dapat merujuk pada
Modul Kelompok Kompetensi (KK) I Sub Modul Pedagogik bagian Kegiatan
Pembelajaran 2 materi 3. Mengembangkan Instrumen Penilaian HOTS.
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E. Latihan
Dengan penuh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi Anda sesuai
materi pada kegiatan pembelajaran ini, kerjakan soal-soal latihan berikut dengan
cermat dan sungguh-sungguh.

1. Diketahui matriks

[

]

a. Tentukan ordo matriks
b. Sebutkan elemen-elemen pada baris ke-2
c.

Sebutkan elemen-elemen pada kolom ke-3

d. Sebutkan elemen
e. Sebutkan elemen
2. Tentukan jenis-jenis matriks berikut ini:
[

],

[

3. Tentukan nilai
a. [

dan dari kesamaan matriks berikut :

]

[

]

b. [

]

c. [

]

4. Tentukan nilai
a. [

5. Diketahui
Jika

20

]
dari kesamaan matriks berikut :
]

[
[

]

[

[

]
]

[

dan

]

b. [
c. [

],

]
]

[
, maka tentukan

] dan
–

[

]
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F. Rangkuman
1. Matriks adalah suatu susunan bilangan berbentuk persegipanjang yang tersusun
dalam baris dan kolom.
2. Suatu matriks diberi notasi dengan huruf capital, seperti , , , dan sebagainya.
3. Ordo (ukuran) suatu matriks adalah banyaknya baris dan kolom yang dimiliki
matriks tersebut.
4. Jenis-jenis matriks berdasarkan ordonya yaitu: Matriks baris (vektor baris,
matriks kolom/lajur (vektor kolom/lajur), matriks persegi, matriks tegak, dan
matriks mendatar
5. Jenis-jenis matriks berdasarkan elemen-elemen penyusunnya yaitu: matriks nol,
matriks diagonal, matriks tridiagonal, matriks scalar, matriks simetri, matriks
simetri miring, matriks identitas, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah,
matriks transpose.
6. Dua matriks dikatakan sama jika, keduanya mempunyai ordo yang sama dan
elemen-elemen yang seletak (bersesuaian) juga sama.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Sekarang Anda telah mempelajari materi-materi tentang pengertian matriks, notasi
matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan matriks.
Keberhasilan Anda dalam mempelajari materi ini sangat berpengaruh pada
kelancaran proses dan keberhasilan dalam mempelajari materi berikutnya. Pastikan
Anda sudah mempelajari materi ini dengan baik. Untuk melihat keberhasilan Anda
dalam mempelajari materi ini, Anda dapat mencocokkan jawaban soal-soal latihan
yang sudah Anda kerjakan dengan kunci jawaban yang tersedia. Bila skor Anda
minimal sudah mencapai angka 80 (penskoran menggunakan skala 0 sampai 100),
berarti Anda sudah berhasil dalam mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran
1 ini dan dapat melanjutkan mempelajari materi berikutnya. Tetapi apabila skor
Anda masih dibawah 80, Anda harus mempelajari ulang materi yang belum Anda
kuasai kemudian mengerjakan ulang latihan soal yang bersesuaian dengan materi
yang Anda pelajari ulang tersebut hingga total skor latihan soal mencapai 80 atau
lebih.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2:
Operasi Matriks dan Sifat-sifatnya
A. Tujuan
Peserta

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan

atau

pembaca

mampu

memahami dan menerapkan operasi-operasi matriks dan sifat-sifatnya dalam
pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Dengan mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter dalam pembelajaran,
peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pembaca dapat:
1.

menyelesaikan dengan benar operasi penjumlahan matriks,

2.

menentukan dengan benar lawan suatu matriks,

3.

menyelesaikan dengan benar operasi pengurangan matriks,

4.

menunjukkan dengan benar kebenaran sifat-sifat operasi penjumlahan matriks,

5.

menyelesaikan dengan benar operasi perkalian bilangan real (skalar) dengan
matriks,

6.

menunjukkan dengan benar kebenaran sifat-sifat perkalian bilangan real
dengan matriks,

7.

menyelesaikan dengan teliti dan benar operasi perkalian matriks (perkalian
matriks dengan matriks),

8.

menyelesaikan dengan teliti dan benar operasi pemangkatan matriks,

9.

menunjukkan dengan benar kebenaran sifat-sifat operasi perkalian matriks,
dan

10. menerapkan dengan benar sifat-sifat operasi transpose pada matriks.

C. Uraian Materi
Pelajarilah dengan cermat/teliti dan penuh tanggung jawab semua materi yang
disajikan pada uraian berikut ini. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas silahkan
didiskusikan dengan kolega Anda.
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1. Penjumlahan Matriks
Dua matriks

dan

dapat dijumlahkan, jika keduanya mempunyai ordo yang sama.

Hasil penjumlahan adalah matriks baru yang ordonya sama dengan matriks semula
yang elemen-elemennya diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak
pada matriks

dan matriks .

Dengan demikian
Jika

[

], dan

maka

[

]

[

],

[

]

[

]

Contoh:
Jika

[

maka

],
[

[
]

],
[

]
(

[
[

)

]

]

2. Lawan suatu matriks
Jika

dan

dua matriks berordo sama dan jumlahnya merupakan matriks nol,

maka matriks

disebut lawan matriks

dinotasikan dengan


dan sebaliknya. Lawan dari matriks

.
, sehingga

(

)

(

)

Contoh:
Diberikan matriks

[

]. Tentukan lawan dari matriks .

Jawab:
Lawan dari matriks

24

adalah

[

]

biasa
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3. Pengurangan Matriks
Jika

dan

adalah dua matriks yang ordonya sama,

maka

(

jika

). Dengan demikian,

[

], dan
(

maka

[

],

)

[

]

[

]

[

]

Contoh:
Jika

[

] , dan
(

maka

[

],

)

[

]

[

[

]

]

4. Sifat-sifat Operasi Penjumlahan Matriks
Untuk setiap matriks
a) (

)

yang mempunyai ordo sama berlaku:
(

b)

) (sifat asosiatif)

(sifat Komutatif)

c)
d) Terdapat suatu matriks

sedemikian sehingga

Contoh:
Diberikan matriks-matriks
Tentukan(

)

, dan

[

],

[

(

). Apakah (

], dan
)

[

]
(

)
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Jawab:
(

)

{[

]

[

]

[
(

)

[

]}
[

[

]

]

]

[

]

[

{[

]

[

]

[

[

]}

]

]

Ternyata berlaku bahwa (

)

(

)

5. Perkalian Bilangan Real (Skalar) dengan Matriks
Jika

adalah suatu bilangan real dan

adalah matriks berordo

suatu matriks berordo

yang elemen-elemennya adalah setiap elemen

dikalikan dengan .
Dengan demikian,
Jika

[

], maka

[

]

Contoh :
Diberikan matriks
Tentukan

,

[

].

, dan

.

Jawab:
[

]
[

[

26

[
]

]

, maka

[

]
[

]
]

[

]
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6. Sifat-sifat Perkalian Bilangan Real dengan Matriks
Untuk bilangan-bilangan real

dan

dan untuk matriks-matriks

(

)

dan

yang

berordo sama, berlaku:
a. (

)
(

b.

(

)

)

c. (

)

(sifat distributif)

(sifat distributif)

d.
e.
Contoh:
Diberikan matriks-matriks

[

], dan

[

]

Tentukan:
a.
b.
c.

(

)

d.
Jawab:
a.

[

b.
c.

(

]

[

]

)

{[

d.

[
[
[

[

]

[

[

]

]
]
]
]

[

]}

[

]

[

[

]

[

]

]

]

7. Perkalian Matriks dan Syarat-syaratnya
Hasil perkalian
adalah matriks

dalam urutan tersebut dari matriks

dengan matriks

di mana elemen pada baris ke-1 merupakan jumlah dari

perkalian elemen yang bersesuaian pada baris ke-1 dari matriks

dan kolom ke-1

dari matriks .
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[

][

]

[

]

[∑

]

Contoh:
a.

[

b.

[

][ ]

(

]

][

Hasil perkalian
matriks

[
]

[ (

)

(

)

diartikan sebagai matriks (

[

]
(

)

dengan

,
,

dan
sebagai matriks yang terdiri

kolom. Dalam pembetukan

satu kali dengan kolom
dari

)]

)

∑

dimana

atas

(

dalam urutan tersebut dari matriks

dengan

Pandang

)

baris dan

sebagai matriks yang terdiri

, setiap baris

, maka elemen

dari

dikalikan satu dan hanya

merupakan hasil kali baris ke-

dan kolom ke- dari B.

Dengan kata lain dua matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks sebelah
kiri sama dengan banyaknya baris matriks sebelah kanan. Matriks yang terbentuk
mempunyai banyak baris sama dengan banyak baris matriks sebelah kiri dan
mempunyai banyak kolom sama dengan banyak kolom matriks sebelah kanan.
Perhatikan ilustrasi berikut.

𝑨𝒎
Perkalian matriks
perkalian matriks

28

𝒏

𝑩𝒏

𝒒

𝑪𝒎

𝒒

disebut matriks
dikalikan dari kiri oleh matriks
disebut matriks dikalikan dari kanan oleh matriks .

dan
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Contoh :

a. Misalkan matriks
matriks

[

], matriks

dengan matriks
[

[

adalah:
][

]

[

b.

[

]

][

]

(

[
[

(

)

(

(

)

(
)

)

[

c.

[

][ ]

d.

[

][

e.

[ ][

]

[

)

(
(

)

)

]

]

]

[
]

]

], maka hasil kali

[

]

[

]

[

]

[

]

]

8. Pengertian Pemangkatan Matriks Persegi
Jika
…,

adalah matriks persegi, maka berlaku

,

,

,

Contoh:
Diketahui matriks

[

], tentukan

[

]

Jawab:
[

]

[

]
[

[

[

]

[

]
[

]

]
[

]

]
[

]
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9. Sifat-sifat operasi perkalian matriks
Jika setiap operasi matriks berikut terdefinisi, maka:
a.

(

d.

(

(

b.
c.

)

) (sifat asosiatif)

)

(

(Sifat distributif kiri)

)
(

)

(Sifat distributif kanan)
(

)

(

), dengan

atau

skalar

],

[

Contoh:
Diberikan matriks-matriks
Tentukan (

) dan (

[

). Apakah (

], dan

)

(

[

]

)?

Jawab:
(

)
(

)

{[

][

]} [

]

[

[

] {[

][

]}

[

Ternyata (

)

(

][

]

][

]

[

).

10. Sifat-sifat Operasi Transpose Matriks
a. (

)

b. (

)

c. (

)

d. (

)

, dengan

skalar.

Contoh:
Diberikan matriks-matriks
Tentukan(

)

[

],

. Apakah (

[

]

)

Jawab:
[
(

][

)

[

]

[
Ternyata (
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]

] [
)

[

]

[

]
]

[

][

]

[

[

]

]
]
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D. Aktivitas Pembelajaran
Sebagai aktivitas pembelajaran pada kegiatan pembelajaran 2 ini, Anda diminta
mengerjakan LK dengan menjawab/ mengerjakan semua pertanyaan/ instruksi
yang diberikan secara individual atau kelompok kecil. Bila posisi Anda sedang ada
pada pembelajaran klasikal/ diklat, Anda dapat bekerjasama dan berdiskusi dengan
menjunjung tinggi mufakat bersama 1 atau 2 orang teman di dekat Anda untuk
menjawab/ mengerjakan semua pertanyaan/ instruksi yang diberikan.
Berikut ini LK yang harus Anda kerjakan.
LK 2.1. Penjumlahan, lawan, dan pengurangan matriks.
1. Menentukan penjumlahan matriks.
a. Diberikan tiga buah matrik berikut ini:
[

],

Tentukan:

[

]

,

[

, dan (

]
)

b. Berilah beberapa contoh soal/masalah yang berhubungan dengan
penjumlahan matriks beserta penyelesaiannya, yang dapat meningkatkan/
menguatkan pemahaman siswa tentang penjumlahan matriks.
2. Menentukan pengurangan matriks.
a. Diberikan tiga buah matrik berikut ini:
[

],

[

Tentukan:

,

],

[

]

, dan

b. Berilah beberapa contoh soal/masalah yang berhubungan dengan
pengurangan matriks beserta penyelesaiannya, yang dapat meningkatkan/
menguatkan pemahaman siswa tentang pengurangan matriks.
3. Menentukan lawan suatu matriks
a.

Diberikan matriks
Tentukan:

[
(

)

]
( (

))

(

)

Perhatikan relasi dari matriks-matriks tersebut!
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b. Berilah beberapa contoh soal/masalah yang berhubungan dengan lawan
matriks beserta penyelesaiannya, yang dapat meningkatkan/ menguatkan
pemahaman siswa tentang lawan matriks.
LK 2.2. Menunjukkan sifat-sifat operasi penjumlahan matriks.
1. Diberikan tiga buah matriks
[

],

[

], dan

[

]

Tunjukkan bahwa:
a. (

)

(

)

b.
c.
d. Terdapat suatu matriks

sedemikian sehingga

2. Berilah beberapa contoh soal/masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat
operasi penjumlahan matriks beserta penyelesaiannya, yang dapat
meningkatkan/menguatkan pemahaman siswa tentang lawan matriks.
LK 2.3. Perkalian bilangan real(skalar) dengan matriks dan sifat-sifatnya
1. Menentukan perkalian bilangan real(skalar) dengan matriks.
a. Diberikan tiga buah matrik berikut ini:
[

],

Tentukan:

[
,

]
,

,√

[

]
, dan

b. Berilah beberapa contoh soal/permasalahan yang berhubungan dengan
perkalian bilangan real(skalar) dengan matriks beserta penyelesaiannya, yang
dapat meningkatkan/menguatkan pemahaman siswa tentang perkalian
bilangan real(skalar) dengan matriks.
2. Menunjukkan/membuktikan sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matriks
a. Diberikan dua buah matrik berikut ini:
[

32

],

[

],
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Tunjukkan/buktikan bahwa:
1)
2) (
3) (

)

(

)

)

4)
5)

(nol dikalikan matriks

sama dengan matriks nol)

b. Berilah beberapa contoh soal/masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat
perkalian bilangan real (skalar) dengan matriks beserta penyelesaiannya, yang
dapat meningkatkan/menguatkan pemahaman siswa tentang sifat-sifat perkalian
bilangan real (skalar) dengan matriks.
LK 2.4. Perkalian dan pemangkatan matriks
1. Menentukan perkalian matriks
a. Diberikan matriks-matrik berikut ini:
[

],

[

],

[

],

[

]

Tentukan:
,

,

,

,

,

b. Berilah beberapa contoh soal/masalah yang berhubungan dengan perkalian
matriks beserta penyelesaiannya, yang dapat meningkatkan/ menguatkan
pemahaman siswa tentang perkalian matriks.
2. Menentukan pemangkatan matriks
a. Diberikan matriks

[

]

1) Tentukan:
2) Apakah

?

3) Apakah

?

b. Berilah beberapa contoh soal/permasalahan yang berhubungan dengan
pemangkatan

matriks

beserta

penyelesaiannya,

yang

dapat

meningkatkan/menguatkan pemahaman siswa tentang pemangkatan matriks.
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LK 2.5. Sifat-sifat operasi perkalian dan transpose matriks.
1. Menunjukkan/membuktikan sifat-sifat operasi perkalian matriks
a. Diberikan matriks-matriks

[

]

[

]

[

]

Tunjukkan bahwa:
(

1)

)

(

(

2)

)

(

3)

)

)

b. Berilah beberapa contoh soal/permasalahan yang berhubungan dengan sifatsifat operasi perkalian matriks beserta penyelesaiannya,

yang dapat

meningkatkan/menguatkan pemahaman siswa tentang sifat-sifat operasi
perkalian matriks.
2. Menunjukkan/mebuktikan sifat-sifat operasi transpose matriks.
a. Diberikan matriks-matriks

[

]

[

]

Tunjukkan bahwa:
1)

(

)

2)

(

)

3)

(

)

4)

(

)

, dengan

skalar.

b. Berilah beberapa contoh soal/permasalahan yang berhubungan dengan sifatsifat operasi transpose matriks beserta penyelesaiannya,

yang dapat

meningkatkan/menguatkan pemahaman siswa tentang sifat- sifat-sifat
operasi transpose matriks.
LK 2.6. Menyusun soal HOTS sesuai materi yang dibahas.
Susunlah satu atau lebih soal matriks yang termasuk “higher order thinking skills
(HOTS)” sesuai materi yang dibahas pada kegiatan pembelajaran ini.
Catatan:
Sebagai acuan dalam penyusunan soal HOTS Anda dapat merujuk pada Modul
Kelompok Kompetensi (KK) I Sub Modul Pedagogik bagian Kegiatan Pembelajaran 2
materi 3. Mengembangkan Instrumen Penilaian HOTS.
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E. Latihan
Dengan penuh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi Anda pada
kegiatan pembelajaran ini, kerjakan soal-soal latihan berikut dengan cermat dan
sungguh-sungguh.
1. Selesaikan operasi matriks berikut:
a. [

]

[

]

b. [

]

[

]

c. [

]

[

d. [

]

[

2. Diketahui

]
]

[

],

[

], dan

a.

c. (

b.

d.

3. Tentukan matriks

nya, jika

a.

[

]

[

b.

[

]

[

]

[

]

c. [

]

4. Tentukan
[

a.
b. [

] Tentukan:
)

(

)

berordo

]

dan jika diketahui:

]

5. Jika

[

[

]

[

]

adalah matriks berordo
[

]
]

[
[

, tentukan matriks

dari:

]
]
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6. Diketahui
Jika

[

] dan

[

].

, tentukanlah nilai

7. Jika [

]

[

]

[

], tentukanlah nilai

8. Hitunglah perkalian matriks berikut.
a. [

] [

b. [

]

] [

c. [

]

] [

]

9. Diketahui matriks-matriks sebagai berikut.
[

],

[

], dan

[

]

Tentukan:
a.
b.
c.
d. (
e.
f.

(

)

Buatlah kesimpulan untuk poin a dan b, serta poin d dan e

10. Jika

[

],

[

tentukan nilai

jika

11. Tentukan nilai

dan

[

36

)

][ ]

[

], dan

[

dari persamaan berikut.
]

],

dan .
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F. Rangkuman
1.

Dua matriks

dan

dapat dijumlahkan, jika keduanya mempunyai ordo yang

sama. Hasil penjumlahan adalah matriks baru yang ordonya sama dengan
matriks semula yang elemen-elemennya diperoleh dengan menjumlahkan
elemen-elemen seletak pada matriks
2.

Jika

dan

adalah dua matriks yang ordonya sama, maka
(

3.

Jika

dan

).

dua matriks berordo sama dan jumlahnya merupakan matriks nol,

maka matriks

lawan matriks

(

sehingga
4.

)

(

,

yang mempunyai ordo sama berlaku:

)

(

b.



dan sebaliknya.

)

Untuk setiap matriks
a. (

dan matriks .

) (sifat asosiatif)

(sifat Komutatif)

c.
d. Terdapat suatu matriks
5.

Jika

sedemikian sehingga

adalah suatu bilangan real dan

adalah matriks berordo

suatu matriks berordo

, maka

yang elemen-elemennya adalah setiap elemen

dikalikan dengan .
6.

Untuk bilangan-bilangan real

dan

dan untuk matriks-matriks

dan

yang berordo sama, berlaku:
a. (
b.
c. (

)
(

(

)

)

(

)

)

(sifat distributif)

(sifat distributif)

d.
e.
7.

Hasil perkalian

dalam urutan tersebut dari matriks

adalah matriks

dengan matriks

di mana elemen pada baris ke-1 merupakan jumlah

dari perkalian elemen yang bersesuaian pada baris ke-1 dari matriks

dan

kolom ke-1 dari matriks .
8.

Jika

adalah matriks persegi, maka berlaku

,

,

,…,
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9.

Jika setiap operasi matriks berikut terdefinisi, maka:
a. (
b.

)

(

(

)

c. (
d.

) (sifat asosiatif)
(Sifat distributive kiri)

)
(

)

(Sifat distributive kanan)
(

)

(

), dengan

atau

scalar

10. Sifat-sifat Operasi Transpose Matriks
a. (

)

b. (

)

c. (

)

d. (

)

, dengan

skalar.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Sekarang Anda Telah mempelajari materi-materi tentang penjumlahan matriks,
pengurangan matriks, lawan suatu matriks, sifat-sifat operasi penjumlahan matriks,
perkalian bilangan real (skalar) dengan matriks dan sifat-sifatnya, perkalian matriks
dan syarat-syaratnya, pengertian pemangkatan matriks persegi, sifat-sifat operasi
perkalian matriks, dan sifat-sifat operasi transpose matriks. Keberhasilan Anda
dalam mempelajari materi ini sangat berpengaruh pada kelancaran proses dan
keberhasilan dalam mempelajari materi berikutnya. Pastikan Anda sudah
mempelajari materi ini dengan baik. Untuk melihat keberhasilan Anda dalam
mempelajari materi ini, Anda dapat mencocokkan jawaban soal-soal latihan yang
sudah Anda kerjakan dengan kunci jawaban yang tersedia. Bila skor Anda minimal
sudah mencapai angka 80 (penskoran menggunakan skala 0 sampai 100), berarti
Anda sudah berhasil dalam mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 2 ini
dan dapat melanjutkan mempelajari materi berikutnya. Tetapi apabila skor Anda
masih kurang dari 80, Anda harus mempelajari ulang materi yang belum Anda
kuasai kemudian mengerjakan ulang latihan soal yang bersesuaian dengan materi
yang Anda pelajari ulang tersebut hingga total skor latihan soal mencapai 80 atau
lebih.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3:
Determinan dan Invers Matriks
A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 ini diharapkan peserta Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan

atau pembaca

menentukan

dan

determinan

invers

mampu untuk
matriks

dengan

memahami dan
benar

dengan

mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter dalam pembelajaran di kelas.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Dengan mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter dalam pembelajaran,
peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pembaca dapat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

menentukan determinan matriks ordo
,
mengidentifikasi dengan benar dua matriks saling invers,
mengidentifikasi matriks singular dan matriks non singular,
menentukan dengan benar invers matriks ordo
,
menentukan dengan benar minor matriks,
menentukan dengan benar kofaktor matriks,
menentukan dengan benar Adjoint matriks,
menentukan dengan benar determinan matriks ordo
,
menentukan dengan benar determinan matriks ordo
menggunakan Kaidah
Sarrus, dan
10. menentukan dengan benar Invers matriks ordo
.

C. Uraian Materi
Pelajarilah dengan cermat/teliti dan penuh tanggung jawab semua materi yang
disajikan pada uraian berikut ini. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas silahkan
didiskusikan dengan kolega Anda.

1. Determinan matriks ordo
Matriks berordo

terdiri atas dua baris dan dua kolom. Pada bagian ini akan

dibahas determinan dari suatu matriks berordo
persegi ordo

dengan bentuk

[

. Misalkan A adalah matriks
].

Determinan matriks A
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didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama
dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal samping (sekunder). Determinan
dari matriks A dinotasikan dengan det A atau |A|. Nilai dari determinan suatu
matriks berupa bilangan real.
Berdasarkan definisi determinan suatu matriks, Anda bisa menentukan nilai
determinan dari matriks A, yaitu:

Contoh:
Diketahui matriks-matriks
Tentukan determinan

[

] dan

[

].

dan determinan !

Jawab:
| |

de
det B

| |

|

|

|

(

|

)

2. Dua Matriks Saling Invers
Jika

dan

adalah matriks-matriks persegi yang ordonya sama,

dan
, ditulis

, maka
. Jadi

adalah invers dari , ditulis

dan

invers dari

Contoh:
Diberikan dua matriks
Tunjukkan bahwa matriks

[

dan

], dan

[

].

saling invers!

Jawab:
Untuk menunjukkan bahwa Matriks
dan
saling invers, harus kita tunjukkan
bahwa
dan
dengan menunjukkan bahwa
.
[
[

40

] [
] [

]

[

]

[

(
(

)

(

)

(
(
(

)
)

)
(
(

)
)

)

]

[

]

]

[

]
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Jadi

(terbukti)

3. Matriks Singular dan Matriks Non Singular
Suatu matriks dikatakan singular jika determinannya nol (sehingga tidak
mempunyai invers), dan dikatakan non-singular jika determinannya tidak nol
(mempunyai invers).
Contoh:
Diberikan matriks-matriks:
[

],

[

] , dan

[

]

Manakah dari matriks-matriks di atas yang merupakan matriks singular dan matriks
non singular?
Jawab:
| |

|

| |

|

| |

|

|

( )
(

|
|

(

(

)

(

)

(

)

)
) (

)

Oleh karena determinan matriks adalah nol dan determinan matriks dan tidak
nol, maka matriks adalah matriks singular dan matriks dan adalah matriks
non singular.

4. Invers Matriks Ordo
Jika

[
| |

dengan | |

]

[

, maka invers matriks

adalah

].

Dengan kata lain untuk memperoleh invers dari matriks
ditempuh dengan cara:

yang berordo

a. Pertukaran elemen-elemen pada diagonal utamanya
b. Berikan tanda negatif pada elemen-elemen lainnya
c. Bagilah setiap elemen matriks dengan determinannya.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
a. Suatu matriks persegi tidak memiliki invers jika dan hanya jika matriks itu
singular.
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b. Suatu matriks persegi memiliki invers jika dan hanya jika matriks itu non
singular.
Contoh:
Tentukan invers matriks

[

]

Jawab:
Dengan menggunakan rumus invers matriks di atas didapatkan:
(

)[

]

Jadi invers matriks

[

[

]

[

]

]

5. Menentukan Invers Matriks Selain Berordo
Menentukan Invers matriks berordo
matriks.
Jika

, dengan menggunakan Adjoint

adalah matriks non singular berordo 3×3, maka invers
| |

adalah

,
| |

Dengan:

determinan dari matriks
adjoint dari matriks A

Untuk dapat menggunakan adjoint matriks, kita sebelumnya harus memahami
tentang minor, dan kofaktor.
a. Minor
Apabila elemen-elemen pada baris ke- dan kolom ke- dari matriks
berordo

dihapuskan maka didapat suatu matriks baru yang berordo

. Matriks baru ini merupakan submatriks
submatriks

ini disebut minor dan dinyatakan dengan |

Misalkan matriks
[

. Determinan dari
|

berordo 3
], determinan

Minor-minor dari matriks

| |

|

|

setelah dihilangkan elemen-elemen pada

baris ke 1 sampai 3 dan kolom ke 1 sampai 3 adalah sebagai berikut:
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|

|

|

|, |

|

|

|, |

|

|

|

|

|

|

|, |

|

|

|, |

|

|

|

|

|

|

|, |

|

|

|, |

|

|

|

Berikut ini diberikan contoh cara mendapatkan minor-minor dari matriks

dengan menghapus
|

|

|

|

|

|

|

baris ke-2 dan kolom ke -2 matriks

didapat

baris ke-3 dan kolom ke-3 matriks

didapat

|

dengan menghapus
|

didapat

|

dengan menghapus
|

baris ke-1 dan kolom ke -1 matriks

|

Cara untuk mendapatkan minor-minor yang lainnya, digunakan cara yang
serupa dengan cara mendapatkan minor-minor |

|, |

|, dan |

|.

Contoh:
Diberikan Matriks

[

]

Tentukan minor-minornya!
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Jawab:
| |

Determinan
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|,

b. Kofaktor
Kofaktor

dari matriks

ditentukan dengan rumus

Kofaktor-kofaktor dari matriks
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(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

|

|
|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

adalah:

(

)

|

|.

Modul PKB Guru Matematika SMA

Contoh:
Diberikan Matriks

[

]

Tentukan kofaktor-kofaktornya!
Jawab:
Dengan menggunakan hasil penghitungan minor pada contoh soal di atas,
kofaktor-kofaktor matriks
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

di atas adalah:

)

c. Adjoint
Adjoint

adalah suatu matriks yang diperoleh dengan melakukan operasi

transpose (mentranspose) matriks kofaktor
Misalkan
kofaktor dari

(

) suatu matriks persegi berordo

[

adalah

, maka
(

Jika matriks

dan

)

berordo

[

]

maka
]

[

]
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Contoh:
Diberikan Matriks

[

]

Tentukan Adjointnya!
Jawab:
Dengan menggunakan hasil penghitungan kofaktor-kofaktor pada contoh
soal di atas, Adjoint matriks

tersebut adalah:

[

]

[

]

6. Determinan matriks berordo
Misalkan matriks

diberikan sebagai

[

]

Nilai determinan dari matriks
rumus:

, atau | | ditentukan dengan

biasa ditulis det

a. Cara 1 (menggunakan metode kofaktor)
Determinan suatu matriks merupakan jumlah perkalian elemen-elemen
dari sebuah baris (kolom) dengan kofaktor-kofaktor yang bersesuaian.
Dapat dirumuskan:
n

a
j 1

ij

Aij dengan sebarang, diekspansikan menurut baris ke- .

n

a
i 1

ij

Aij dengan sebarang, diekspansikan menurut kolom ke- .

Dengan melakukan ekspansi menurut baris ke- , didapat rumus:
1) | |
|
|
|

|

(

|

|
|

|

)
|

|
|

(Untuk ekspansi baris ke-1)
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|

(

)

|

|

|
|

|

|
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2) | |
(

)

|

|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

(

|

|

)

|

|

|

(Untuk ekspansi baris ke-2)
3) | |
(

|

)
|

|

|

(

|

|

|

|

|

)
|

|

(

|

|

)

|

|

)

|

|

)

|

|

|

|

|

(Untuk ekspansi baris ke-3)
Dengan melakukan ekspansi menurut kolom ke- , didapat rumus:
1) | |
|
|

|

(

|

|

|

|

)
|

|

|

|

(

|

)

|

|

|

|

|

|

|

(

(Untuk ekspansi kolom ke-1)
2) | |
(

|

)
|

|

|

(
|

|

|

|

|

)
|

|

|

|

|

|

(Untuk ekspansi kolom ke-2)
3) | |
(

|

)
|
|

|

|

|
|

(
|

|
|

|

)

|

(

|
|

|

|

(Untuk ekspansi kolom ke-3)

47

Kegiatan Pembelajaran 3

Untuk mencari det dengan metode kofaktor cukup menggunakan
satu ekspansi saja, misalnya ekspansi baris ke-1.
b. Cara 2 (Kaidah/metode Sarrus)
Untuk mencari determinan dari matriks persegi berordo
digunakan suatu metode yang dinamakan metode Sarrus.

, akan

Adapun langkah-langkah yang harus di lakukan untuk mencari
determinan matriks berordo
dengan metode Sarrus adalah sebagai
berikut:
1)

Salin kembali kolom pertama dan kolom kedua matriks A di
sebelah kanan tanda determinan.

2)

Hitunglah jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama
dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal utama (lihat
gambar). Nyatakan jumlah hasil kali tersebut dengan Du

a11

a12

a13 a11

a12

a 21 a 22 a 23 a 21 a 22
a31 a32

a33 a31 a32

Du = a11 a22 a33  a12 a23 a31  a13 a21 a32
3)

Hitunglah jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder
dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal sekunder (lihat
gambar). Nyatakan jumlah hasil harga tersebut dengan Ds.

a11

a12

a13 a11

a12

a 21 a 22 a 23 a 21 a 22
a31 a32

a33 a31 a32

Ds = a31 a22 a13  a32 a23 a11  a33 a21 a12
4) Sesuai dengan definisi determinan matriks maka determinan dari
matriks A adalah selisih antara Du dan Ds yaitu Du – Ds.

a11
det A = a 21

a12

a12

a 22 a 23 a 21 a 22

a31 a32
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(

)

(

)

Keempat langkah di atas dapat juga dinyatakan sebagai berikut.

| |
Adjoint

diperoleh dengan mentranspose matriks kofaktor

Setelah didapat nilai determinan dari matriks
invers matriks dapat ditentukan.

.

dan adjoint

, maka

| |
Contoh :
Diketahui matriks

[

]

Tentukan nilai determinan matriks A dengan menggunakan dua cara di
atas (dengan metode kofaktor dan Kaidah Sarrus), kemudian tentukan
invers dari matriks dengan menggunakan adjoint !

Jawab :


Menentukan determinan matriks

dengan menggunakan kofaktor.

Pilih salah satu dari tiga rumus di atas. Sebagai contoh di pilih rumus no
1), yaitu:
| |
(
|
|

)
|
|

|

|

|

|

(
|
|

)

|

|

(

)

|

|

|
|

|

|
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Dengan

mensubstitusikan

elemen-elemen

matriks

yang

bersesuaian dengan rumus tersebut didapat:

| |

(
{(

)|

|

)[

(

|

|

)

]}

{

[



[

|
(

)

]}

{

]}

{(

)[(

)

{(

)[

]}

{

[

{ }

{

}

{

}

Menentukan

|

]}

{

)

[(
]}

{

determinan

]}
[

{

[

]}

]}

matriks

dengan

menggunakan

menggunakan Kaidah Sarrus.

| |
(
(

)
)

(
(

)
)

| |
| |
Dengan menggunakan dua cara yang berbeda untuk menghitung
determinan matriks
di atas ternyata didapatkan nilai determinan
| |
.
Selanjutnya akan dilakukan menentukan adjoint dari

[

50
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(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

(

)

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|

|
|

|

|

|
|

[(

)

]

|

[(

)

]

|

[

|

[(

]

|
|

|

|

|

|

|
|

|

|

)

|

|

|
|

|
|

|

(

|

|

(

)

]

)

Sehingga didapat
[

]

[

]

Dengan demikian
[

]

| |
[

]

Jadi
[

]

D. Aktivitas Pembelajaran
Sebagai aktivitas pembelajaran pada kegiatan pembelajaran 3 ini, Anda diminta
mengerjakan LK dengan menjawab/ mengerjakan semua pertanyaan/ instruksi
yang diberikan secara individual atau kelompok kecil. Bila posisi Anda sedang ada
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pada pembelajaran klasikal/ diklat, Anda dapat bekerjasama dan berdiskusi dengan
menjunjung tinggi mufakat bersama 1 atau 2 orang teman di dekat Anda untuk
menjawab/ mengerjakan semua pertanyaan/ instruksi yang diberikan.

Berikut ini LK yang harus Anda kerjakan.
LK 3.1. Menentukan matriks dengan determinan tertentu
1. Berilah contoh matriks ordo

yang determinannya adalah 1.

2. Berilah contoh matriks ordo

yang determinannya adalah -3.

3. Berilah contoh matriks ordo

yang determinannya adalah .

4. Berilah contoh matriks ordo

yang determinannya adalah 0.

LK 3.2. Menentukan pasangan matriks yang saling invers
1. Berilah dua contoh pasangan matriks yang saling invers, tunjukkan!
2. Berilah contoh matriks ordo

yang tidak mempunyai pasangan saling

invers!
3. Apakah untuk setiap matriks skalar ordo

pasangan saling inversnya juga

matriks skalar ?
4. Apakah jika matriks segitiga bawah ordo

mempunyai pasangan saling

invers maka pasangannya adalah juga matriks segitiga bawah?
LK 3.3. Menentukan matriks singular dan non singular
1. Berilah dua contoh matriks singular ordo
2. Berilah dua contoh matriks non singular ordo
3. Apakah ada matriks segitiga bawah ordo

!
!
yang merupakan matriks

singular? Berikan contohnya!
LK 3.4. Menentukan invers matriks ordo
1. Berikan contoh jenis-jenis matriks berikut dan tentukan inversnya!
a. Matriks persegi ordo
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b. Matriks nol ordo
c. Matriks diagonal ordo
d. Matriks tridiagonal ordo
e. Matriks sekalar ordo
f. Matriks simetri ordo
g. Matriks simetri miring ordo
h. Matriks identitas ordo
i. Matriks segitiga atas ordo
j.

Matriks segitiga bawah ordo

k. Matriks persegi ordo

dan tansposenya

2. Perhatikan matriks-matriks tersebut dan inversnya (jika ada), Apakah matriks
dan inversnya mempunyai jenis yang sama atau matriks dan inversnya sama?
LK 3.5. Menentukan invers matriks ordo
1. Berikan

contoh

jenis-jenis

matriks

berikut

dan

tentukan

inversnya

menggunakan metode kofaktor dan metode sarrus!
a. Matriks persegi ordo
b. Matriks nol ordo ordo
c. Matriks diagonal ordo
d. Matriks tridiagonal ordo ordo
e. Matriks sekalar ordo ordo
f. Matriks simetri ordo ordo
g. Matriks simetri miring ordo
h. Matriks identitas ordo
i. Matriks segitiga atas ordo
j. Matriks segitiga bawah ordo
k. Matriks persegi ordo

dan tansposenya

2. Perhatikan matriks-matriks tersebut dan inversnya (jika ada), Apakah matriks
dan inversnya mempunyai jenis yang sama atau matriks dan inversnya sama?
LK 3.6. Menyusun Soal HOTS
Susunlah satu atau lebih soal matriks yang termasuk “higher order thinking skills
(HOTS)” sesuai materi yang dibahas pada kegiatan pembelajaran ini.
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Catatan:
Sebagai acuan dalam penyusunan soal HOTS Anda dapat merujuk pada Modul
Kelompok Kompetensi (KK) I Sub Modul Pedagogik bagian Kegiatan Pembelajaran 2
materi 3. Mengembangkan Instrumen Penilaian HOTS.

E. Latihan/Kasus/Tugas
Dengan penuh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi Anda sesuai
materi pada kegiatan pembelajaran ini, kerjakan soal-soal latihan berikut dengan
cermat dan sungguh-sungguh.
1. Tentukan determinan dari matriks-matriks berikut.
[

],

[

],

[

]

2. Tunjukkan bahwa pasangan-pasangan matriks berikut ini merupakan pasangan
matriks yang saling invers.
a.

[

b.

[

] dan

[

] dan

]
[

]

3. Diberikan matriks-matriks:
[

],

[

] , dan

[

]

Manakah dari matriks-matriks di atas yang merupakan matriks singular dan
matriks non singular?
4. Tentukan invers dari matriks-matriks berikut:
[

],

5. Diberikan matriks

[

[

],

[

], dan

[

], tentukanlah:

a. minor-minor dari determinan matriks ,
b. kofaktor-kofaktor dari matriks ,
c. adjoint dari matriks ,
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d. determinan matriks

dengan menggunakan metode kofaktor, dan

e. determinan matriks

dengan menggunakan metode sarrus.

]
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6. Diberikan matriks

[

], tentukanlah

F. Rangkuman
1. Determinan matriks A di definisikan sebagai selisih antara perkalian elemenelemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal
samping (sekunder). Determinan dari matriks A dinotasikan dengan det A atau
|A|. Nilai dari determinan suatu matriks berupa bilangan real.
2. Jika

dan

adalah matriks-matriks persegi yang ordonya sama dan
, maka

ditulis

adalah invers dari , ditulis

dan

invers dari ,

. Jadi

3. Suatu matriks dikatakan singular jika determinannya nol, dan dikatakan non
singular jika determinannya tidak nol.
4. Jika

[

] maka invers matriks

| |

adalah

| |

[

], dengan

.

5. Jika eleme-elemen pada baris ke- dan kolom ke- dari matriks
dihapuskan maka didapat matriks baru berordo

, dengan determinannya

disebut minor dari korespondensi determinan matriks
|

dan dinyatakan dengan

|

6. Kofaktor dari baris ke- dan kolom ke- dinyatakan dengan
dengan rumus
7. Misalkan
dari

(

(

)

|

yang ditentukan

|.

) suatu matriks persegi berordo

dan

adalah kofaktor

, maka

(

Jika matriks

)

[

] [

]

berordo 3×3, maka
(

8. Jika

berordo 3×3

)

[

adalah matriks non singular berordo

]

[
, maka invers

]
adalah
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| |

, dengan | |

determinan dari matriks , dan
adjoint dari matriks A

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Sekarang Anda Telah mempelajari materi-materi tentang determinan matriks ordo
, dua matriks saling invers, matriks singular dan matriks non singular, invers
matriks ordo
matriks ordo

, minor matriks, kofaktor matriks, adjoint matriks, determinan
, dan Invers matriks ordo

.

Keberhasilan Anda dalam mempelajari materi-materi tersebut berpengaruh pada
proses belajar Anda dalam mempelajari materi berikutnya. Pastikan Anda sudah
mempelajari materi ini dengan baik. Untuk melihat keberhasilan Anda dalam
mempelajari materi-materi tersebut, Anda dapat mencocokkan jawaban soal-soal
latihan yang sudah Anda kerjakan dengan kunci jawaban yang tersedia. Bila skor
Anda minimal sudah mencapai angka 80 (penskoran menggunakan skala 0 sampai
100), berarti Anda sudah berhasil dalam mempelajari materi pada kegiatan
pembelajaran 3 ini dan dapat melanjutkan mempelajari materi berikutnya. Tetapi
apabila skor Anda masih kurang dari 80, Anda harus mempelajari ulang materi yang
belum Anda kuasai kemudian mengerjakan ulang latihan soal yang bersesuaian
dengan materi yang Anda pelajari ulang tersebut hingga total skor latihan soal
mencapai 80 atau lebih
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4:
Vektor
A. Tujuan
Peserta

Pengembangan

menggunakan

Keprofesian

konsep-konsep

vektor

Berkelanjutan
dengan

atau

pembaca

mengintegrasikan

mampu

pendidikan

penguatan karakter dalam pembelajaran di kelas.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Dengan mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter dalam pembelajaran,
peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pembaca dapat:
1. menentukan komponen-komponen vektor,
2. menentukan hasil operasi aljabar pada vektor,
3. menentukan besar sudut antara dua vektor,
4. menentukan perkalian sekalar dua vektor, dan
5. menentukan proyeksi vektor.

C. Uraian Materi
Pelajari dengan cermat/teliti dan penuh tanggung jawab semua materi yang
disajikan pada uraian berikut ini. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas silahkan
didiskusikan dengan kolega Anda.

1. Notasi Vektor
Secara geometris, vektor digambarkan oleh sebuah ruas garis berarah dengan
panjang ruas menunjukkan besar, sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor itu.
Misal vektor pada gambar OA berikut. Titik O disebut titik asal atau titik pangkal
vektor, dan titik A disebut titik terminal atau terminus vektor.
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u
a
v

Suatu vektor dapat dilambangkan dengan notasi huruf kecil yang diberi tanda
panah di atas huruf tersebut, misal vektor a . Jika a menyatakan ruas garis berarah
dari O ke A maka dapat ditulis a  OA . Besar atau panjang vektor a dinyatakan
dengan a atau OA Pada gambar,

u  BC ( BC mewakili u )
v  DE ( DE mewakili v )
Pada tulisan ini, akan dibahas vektor pada ruang dimensi dua dan ruang dimensi
tiga. Pada gambar diperlihatkan ruas garis berarah yang dilukiskan pada ruang
dimensi dua dan ruang dimensi tiga.

G

AG
AB
A
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2. Pendekatan Geometris Vektor
a. Kesamaan Dua Vektor
Vektor u dikatakan sama dengan vektor v (ditulis: u = v ) jika dan hanya jika:


panjang vektor u sama dengan panjang vektor v , dan



arah vektor u sama dengan arah vektor v .

Contoh:

Vektor AB = Vektor CD
Vektor AC = Vektor BD
b. Lawan Suatu Vektor
Suatu vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor v tetapi memiliki besar yang
sama dinyatakan dengan v .

v

v

c. Penjumlahan dan Pengurangan Vektor
1) Penjumlahan dua vektor


Metode Segitiga

Jumlah atau resultan dari vektor-vektor u dan v adalah vektor w yang dibentuk
dengan menempatkan titik awal dari v pada titik terminal dari u dan kemudian
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menghubungkan titik awal dari u dengan titik terminal dari v . Jumlah ini ditulis

u  v , yakni w  u  v.

u
v
wuv



Metode Jajargenjang

Penjumlahan vektor u dan v dengan metode jajargenjang dilakukan dengan
memindahkan vektor v (tanpa mengubah arah dan besarnya), sehingga titik
pangkal vektor v berimpit dengan titik pangkal vektor u . Dengan proses ini dapat
diperoleh sketsa jajargenjang seperti pada gambar di bawah. Vektor w yang
merupakan jumlah vektor u dan v , w  u  v ditunjukkan sebagai diagonal dari
jajargenjang yang berpangkal pertemuan titik pangkal vektor u dan v .
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2) Pengurangan vektor
Selisih dari vektor-vektor u dan v adalah dinyatakan dengan u  v , adalah vektor

w yang apabila ditambahkan dengan vektor v menghasilkan vektor u . Secara

 

ekuivalen, u  v dapat didefinisikan sebagai jumlah vektor u  v .

Jika u = v , maka u  v didefinisikan sebagai vektor nol dan dinotasikan dengan
simbol 0 . Vektor nol adalah vektor yang besarnya nol dan tak memiliki arah
tertentu.

3. Hasil Kali Vektor dengan Skalar
Untuk sebarang skalar m, apabila m0, hasil kali suatu vektor u dengan m adalah
suatu vektor mu yang besarnya m kali besar vektor u dan arahnya searah dengan
vektor u .
Apabila m0, hasil kali suatu vektor u dengan m adalah suatu vektor mu yang
besarnya m kali besar vektor u namun arahnya berlawanan dengan vektor u .
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Apabila m=0 , maka mu merupakan vektor nol.

4. Vektor Posisi dan Vektor Basis di Ruang Dimensi Dua (

)

Vektor pada bidang datar biasa digambarkan dengan koordinat kartesius. Vektor di
ruang dimensi dua ditandai dengan berapa jauh perpindahan ke kanan atau ke kiri
(sumbu ) dan perpindahan ke atas atau ke bawah (sumbu ).

 

Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O. Vektor posisi titik A OA
pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan berurutan, yaitu:
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dalam bentuk vektor baris OA = (

)
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 x1 
 x1 
atau OA =   . Selanjutnya pada

 y1 
 y1 

dalam bentuk vektor kolom OA = 

tulisan ini akan digunakan notasi kurung siku untuk menyatakan vektor
kolom.

 x1 
 x2 
 x2  x1 
dan OB =   maka diperoleh AB = 

.
 y1 
 y2 
 y2  y1 

Pada gambar, OA = 
Contoh:

Diketahui titik A  3, 2  dan B  1,5 . Jika vektor s wakil dari ruas garis berarah

AB dan vektor t wakil dari ruas garis berarah BA , tentukan vektor s dan vektor
t dalam bentuk vektor kolom.
Penyelesaian:

 x  xa    1  3   4 
s = AB =  b
= 
=
 yb  ya  5   2    7 
 x  xb   3   1   4 
t = BA =  a
= 
=
 ya  yb   2   5  7 
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Pada

1 
0 

, vektor basis dengan arah sumbu X dinotasikan dengan i    ; dan vektor

0 
1 

basis dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan j    .
Setiap vektor di

dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari vektor

basis i dan j . Misalkan P  3,5 di

, maka:

Vektor OP dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis i dan j ,
yakni:

OP = 3i  5 j

5. Vektor Posisi dan Vektor Basis di Ruang Dimensi Tiga (

)

ditentukan oleh tripel bilangan terurut  x, y, z  . Tripel

Letak suatu titik A pada

bilangan terurut ini dinamakan sebagai koordinat ruang titik A.
Letak titik P dengan koordinat  x, y, z  dalam sistem koordinat ruang diperlihatkan
pada gambar berikut.

Z
P 1, 2,3

3

-2
X
Contoh

Y
1

P 1, 2,3

 

Vektor posisi titik A OA pada ruang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan
berurutan, yaitu:
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dalam bentuk vektor baris OA = (



 xa 
 
dalam bentuk vektor kolom OA =  ya 
 za 

)

Dengan demikian, vektor dengan titik pangkal di A  xa , ya , za  dan titik terminal di

B  xb , yb , zb 

 xb  xa 


ditentukan oleh: AB =  yb  ya  .
 zb  za 

1 
 
Pada
vektor basis dengan arah sumbu X dinotasikan dengan i  0 ; vektor
 
0 
0 
 
basis dengan arah sumbu dinotasikan dengan j  1 ; dan vektor basis dengan
 
0 
0 
 
arah sumbu dinotasikan dengan z  0 .
 
1 
Vektor-vektor di

juga dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari

vektor basis i , j dan k . Misal: titik P 1, 2,3 . Maka vektor OP = i  2 j  3k .

6. Operasi Aljabar Vektor di Ruang Dimensi Dua dan Ruang Dimensi Tiga
 xs 
 xt 
Misalkan s    dan t    vektor di
 ys 
 yt 

 xu 
 xv 
 
 
, dan u  yu , v  yv vektor di
 
 
 zu 
 zv 

,

dan m bilangan real. Maka berlaku operasi aljabar sebagai berikut.

a. Kesamaan vektor
Dua buah vektor dikatakan sama apabila setiap komponen yang bersesuaian
bernilai sama. Dari sini maka:
Pada R2, berlaku s

t jika dan hanya jika xs  xt dan ys  yt .

Pada R3, berlaku u

v jika dan hanya jika xu  xv , yu  yv dan zu  zv
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b. Penjumlahan vektor
Penjumlahan atau resultan vektor dapat dilakukan dengan menjumlahkan
komponen-komponennya.

 xs   xt   xs  xt 
  

 ys   yt   ys  yt 

Pada R2, jika r  s  t , maka r  

 xu   xv   xu  xv 
    

Pada R3, jika w  u  v , maka w  yu  yv  yu  yv
    

 zu   zv   zu  zv 

0
0

Unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor adalah vektor nol 0    di

0 
, dan vektor nol 0   0  di
 
 0 

. Sehingga untuk sebarang vektor a berlaku

0a  a0  a.

 xs 
 di
 ys 

  xs 

  ys 

Lawan dari vektor s  

adalah vektor  s  

 xu 
 
Lawan dari vektor u  yu di
 
 zu 

  xu 


adalah vektor u   yu


  zu 

c. Pengurangan vektor
Seperti halnya penjumlahan vektor, pengurangan vektor dapat dilakukan dengan
mengurangkan komponen-komponen yang bersesuaian.
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 xs   xt   xs  xt 
   

 ys   yt   ys  yt 

Pada

, jika r  s  t , maka r  

Pada

 xu   xv   xu  xv 
    

, jika w  u  v , maka w  yu  yv  yu  yv
    

 zu   zv   zu  zv 
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d. Perkalian vektor dengan bilangan skalar
 xs 
 m  xs 
adalah ms  

.
 ys 
 m  ys 

Pada

, hasil kali skalar m dengan s  

Pada

 xu 
 m  xu 




, hasil kali skalar m dengan u  yu adalah mu  m  yu .
 


 zu 
 m  zu 

Perkalian skalar dengan vektor memenuhi sifat-sifat berikut. Diketahui m dan n
bilangan riil, u dan v suatu vektor maka berlaku:

 





m u  m u  mu



m nu   mn  u



 m  n  u  mu  nu



m u  v  mu  mv

 





Contoh:
1.

3
4
 2 
, vektor b    dan vektor c    , berlaku

 2 
1 
 1 

Diketahui vektor a  

0
 dengan n bilangan real. Tentukan nilai n.
 4

hubungan 2a  3b  nc  
Jawab:
Diketahui

0
2a  3b  nc   
 4
Maka berlaku:
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3
 4
 2  0 
2    3   n     
 2 
1 
 1  4
 6  12   2n   0 
 4    3     n    4
    
  
6  12  2n   0 
 4  3  n    4 

  
 6  2n   0 
 7  n    4 

  
Dengan aturan kesamaan dua vektor, berlaku:

6  2n  0 atau 7  n  4 , dipenuhi untuk n  3 .

2.

Diketahui titik P(4,1, 5) dan titik Q(1,7, 14) . Titik R titik pada garis hubung

1
3

PQ sehingga PR  PQ .
a. Tentukan PQ dan PR dalam bentuk kombinasi linear vektor satuan.
b. Tentukan koordinat titik R.
Jawab:

a.

 xq  x p   1  4   3 


PQ =  yq  y p    7  1    6 
 zq  z p   14  ( 5)   9 


Jadi PQ = 3i  6 j  9k

 3  1
1
1   
PR  PQ   6    2 
3
3
 9  3
Jadi PR = i  j  3k
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b. Untuk menentukan koordinat titik R, misalkan koordinat R adalah ( x, y, z ) ,
 x
maka vektor posisi OR  r   y  . Dari hasil yang diperoleh sebelumnya,
 
 z 
 1
PR   2  sehingga berlaku:
 3

PR  OR  OP
 1  x   4 
 2    y   1 
     
 3  z   5
 1  x  4 
 2    y  1
  

 3  z  5 
Menggunakan kesamaan dua vektor, berlaku:

x  4  1  x  3
y 1  2  y  3

z  5  3  z  8
Jadi koordinat titik R adalah (3,3, 8) .

7. Panjang Vektor
Besar atau panjang vektor PQ dinotasikan dengan PQ .

 xq  x p 
 . Dari
 yq  y p 

Pada R2, misalkan P( x p , y p ) dan Q( xq , yq ) . Diperoleh PQ = 

komponen-komponen vektor PQ , ditentukan panjang atau besar vektor PQ
dirumuskan sebagai berikut.

PQ 

x

q

 x p    yq  y p 
2

2

 x1 
 , maka:
 y1 

Jika diketahui vektor p = 
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p  x12  y12
Pada R3, panjang atau besar vektor RS dirumuskan sebagai berikut.

RS 

 xs  xr    ys  yr    zs  zr 
2

2

2

dengan R( xr , yr , zr ) dan S ( xs , ys , zs ) titik-titik di dalam ruang.

 x1 
 
Jika diketahui vektor r =  y1  , maka:
 z1 
r  x12  y12  z12
Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari r
adalah vektor yang arahnya sama dengan arah vektor r dan panjangnya

Jadi, vektor satuan dari r adalah

r

1

.

r

.

r

Contoh:

a. Diketahui a  7i  j  8k dan b  3i  2 j  4k dan c  a  b . Tentukan panjang
vektor a , vektor b dan vektor c .
Jawab:
Panjang vektor a = a = 72   1  82  49  1  64  114 satuan
2

Panjang vektor b = b = 32   2   42  9  4  16  29 satuan
2

 7   3  10 
c  a  b =  1 +  2  =  3
     
 8   4  12 
Panjang vektor c = c = 102   3  122  100  9  144  253 satuan
2
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 2 
b. Diketahui vektor r   3  . Tentukan vektor satuan dari vektor r .
 
 6 
Jawab:
Panjang vektor r =

 2

2

 32  62  4  9  36  49  7

 2   72 
1  3
Vektor satuan dari r adalah

3  7 .
r 7  6
 6   7 
r

8. Perkalian Skalar Dua Vektor
Misalkan diketahui dua vektor sebarang (baik di

maupun di

), yakni vektor a

dan vektor b .

b

a
Hasil kali skalar antara vektor a dengan vektor b ditulis dengan notasi a  b
(dibaca: a kali titik b), ditentukan sebagai berikut.

a  b  a b cos 
dengan:



a dan b berturut-turut menyatakan panjang vektor a dan vektor b
Sudut  menyatakan besar sudut terkecil (lancip) yang dibentuk oleh vektor a
terhadap vektor b
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Hasil Kali Skalar Dua Vektor di

 xa 
 xb 
dan b    adalah vektor-vektor di

 ya 
 yb 

Misalkan a  

. Hasil kali skalar

vektor a dengan vektor b ditentukan sebagai berikut.

a  b  xa xb  ya yb
Hasil Kali Skalar Dua Vektor di

 xa 
 xb 


 
Misalkan a   ya  dan b   yb  adalah vektor-vektor di
 za 
 zb 

. Hasil kali skalar vektor

a dengan vektor b ditentukan sebagai berikut.
a  b  xa xb  ya yb  za zb
Contoh:

a. Diketahui a =3 cm dan b = 4 cm dan vektor a dengan b membentuk sudut
. Tentukan perkalian skalar a  b dan b  a .

8 
5
b. Jika a    dan b    , tentukan sudut antara vektor a dengan b .
 4 
4
c. Diketahui vektor a  i  2 j  nk dan b  2i  10 j  2k . Jika vektor a
ortogonal (tegak lurus) terhadap b , tentukan nilai n.
Jawab:

a. a  b  a b cos   3  4cos  60  6 cm
b  a  b a cos   4  3cos  60  6 cm

 x  8 
x   5 
b. Diketahui a   a     dan b   b    
 ya   4 
 yb   4
a  b  xa xb  ya yb  8  5  4   4   24

a  82  42  80 dan b  52   4   41
2
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Dari a  b  a b cos  , berlaku cos  

cos  

a b

, sehingga diperoleh:

a b

24
24

 0, 4423
80  41 57, 27

Dengan menggunakan kalkulator, diperoleh:

  cos1  0, 4423 =63,75˚
 xa   1 
 xb   2 
   
  

c. Vektor a   ya    2  ortogonal terhadap b   yb    10  , maka sudut
 za   n 
 zb   2 
antara keduanya sebesar 90˚, sehingga a  b  a b cos 90  0 .

a b  0
xa xb  ya yb  za zb  0
1 2  2  (10)  n  2  0
2  20  2n  0
n9
9. Proyeksi Vektor
Misalkan OA mewakili vektor a , OB mewakili vektor b dan  menyatakan besar
sudut antara vektor a dan vektor b .

a

c

b
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Pada gambar, proyeksi titik A pada vektor OB adalah titik C dengan panjang OC
ditentukan oleh:

OC  OA cos   a cos 
Panjang vektor OC ini dinamakan sebagai proyeksi skalar ortogonal (biasa
disingkat dengan proyeksi skalar saja) dari vektor a pada arah vektor b . Proyeksi
skalar dari vektor a pada vektor b juga menyatakan panjang proyeksi dari vektor

a pada arah vektor b .
Perhatikan kembali pada gambar. Vektor c merupakan proyeksi vektor a pada
arah vektor b . Vektor c dinamakan proyeksi vektor ortogonal (atau proyeksi
vektor) dari vektor a pada arah vektor b .
Proyeksi skalar dari vektor a pada arah vektor b , ditentukan oleh:

c  a cos 
Substitusi nilai cos  

a b

, diperoleh:

a b
c

a b
b

Proyeksi vektor dari vektor a pada arah vektor b , ditentukan oleh:

c ce
dengan e adalah vektor satuan dari vektor c . Karena vektor c searah dengan
vektor b , maka vektor satuan dari vektor c sama dengan vektor satuan dari vektor

b . Ingat kembali, vektor satuan dari vektor b ditentukan oleh:
e

b
b
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Apabila c 

a b

dan e 

b
b

b

disubstitusikan ke c  c e , diperoleh

c ce

a b b
b b



a b 

c
b
 2 
b


Contoh:

a. Diketahui titik A(2,3, 1) dan B(2, 4,3) dan vektor p  4i  3 j  kˆ .
1) Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor p pada arah AB
2) Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor p pada arah AB

b. Diketahui titik A(1, 2, 2) , B(0,1, 0) dan C (2, 1, 1) . Tentukan proyeksi vektor
ortogonal AB pada arah AC dan proyeksi vektor ortogonal AC pada arah AB .
Jawab:

 2  2   4 
4

  
 
a. AB   4  3    7  , p   3 
 3  (1)   4 
1

  
 

p  AB =  4  4   7    3  4 1 = 9
AB 

 4   7 
2

2

 42  81  9

1) Misal c adalah proyeksi skalar ortogonal vektor p pada arah AB .

c

p  AB
AB



9
1
9

Jadi proyeksi skalar ortogonal vektor p pada arah AB adalah 1.
2) Misal c proyeksi vektor ortogonal vektor p pada arah AB .
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⃗

(

⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |

) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(

)

( )

Jadi proyeksi vektor ortogonal vektor p pada arah AB adalah ( ).

 0  1   1 

  
b. AB   1  2    1  , |⃗⃗⃗⃗⃗⃗|
 0  2   2 

  

)

√(

(

)

(

)

√

 2 1   1 
2
2

  
AC   1  2    3  , AC  12   3   3  19
 1  2   3 

  
AB  AC  AC  AB   1 1   1   3   2    3  8
Misal c proyeksi vektor ortogonal AB pada arah AC ,
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗ (

|⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |

) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(

)

(

)

Jadi proyeksi vektor ortogonal AB pada arah AC adalah (

).

Misal d proyeksi vektor ortogonal AC pada arah AB ,

⃗

(

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|⃗⃗⃗⃗⃗⃗|

) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(

)
(

)

Jadi proyeksi vektor ortogonal AC pada arah AB adalah (
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D. Aktivitas Pembelajaran
Sebagai aktivitas pembelajaran pada kegiatan pembelajaran 4 ini, Anda diminta
mengerjakan LK dengan menjawab/ mengerjakan semua pertanyaan/ instruksi
yang diberikan secara individual atau kelompok kecil. Bila posisi Anda sedang ada
pada pembelajaran klasikal/ diklat, Anda dapat bekerjasama dan berdiskusi dengan
menjunjung tinggi mufakat bersama 1 atau 2 orang teman di dekat Anda untuk
menjawab/ mengerjakan semua pertanyaan/ instruksi yang diberikan.
Berikut ini LK yang harus Anda kerjakan.
LK 4.1. Pendekatan geometris vektor

1. Vektor-vektor a dan b digambarkan sebagai berikut.

Gambarkan dan jelaskan diagram vektor yang menunjukkan:
a.

s  a  2b

b.

t  2a  b

2. Pada kubus ABCD.EFGH, tentukan resultan dari penjumlahan vektor

AH  DC  HE .
Diskusikan permasalahan tersebut dan presentasikan hasil kerja Anda.
LK 4.2. Panjang vektor

2
1 


 
Diketahui u   4  , v   2  , dan w resultan dari vektor u dan v .
 5
 3 
a.

Nyatakan vektor w dalam bentuk vektor kolom.

b.

Tentukan panjang vektor w .
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c.

Tentukan vektor satuan dari w .

LK 4.3. Operasi aljabar vektor

1.

Diketahui p  9i  3 j dan q  4i  8 j .
Tentukan 

2.

1
1
p dan q .
4
3

Diketahui A(5, 2, 3) , B(6,1, 4) , C (3, 2, 1) dan D(1, 4,13) .
Jika AB  k  CD , tentukan nilai k (k bilangan real).

LK 4.4. Besar sudut antara dua vektor

2
 1


 
Diketahui vektor a   1  dan b   3  .
 3
 2 
Tentukan besar sudut antara vektor a dan vektor b .
LK 4.5. Proyeksi vektor

2
2


 
1. Diketahui vektor a   6  dan b   1  . Tentukan proyeksi skalar ortogonal
 3
 2 
vektor a pada arah vektor b , dan proyeksi vektor ortogonal vektor a pada arah
vektor b .

3
2


 
2. Misalkan a   2  dan b   y  . Jika proyeksi skalar ortogonal vektor a pada
 1 
 2 
arah vektor b sama dengan setengah panjang vektor b , carilah nilai-nilai y yang
mungkin.
Diskusikan permasalahan tersebut dan presentasikan hasil kerja Anda.
LK 4.6. Penyusunan soal HOTS
Susunlah satu atau lebih soal vektor yang termasuk “higher order thinking skills
(HOTS)” sesuai materi yang dibahas pada kegiatan pembelajaran ini.
Catatan:
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Sebagai acuan dalam penyusunan soal HOTS Anda dapat merujuk pada Modul
Kelompok Kompetensi (KK) I Sub Modul Pedagogik bagian Kegiatan Pembelajaran 2
materi 3. Mengembangkan Instrumen Penilaian HOTS.

E. Latihan/Tugas
Dengan penuh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi Anda terkait
materi pada kegiatan pembelajaran ini, kerjakan soal-soal latihan berikut dengan
cermat dan sungguh-sungguh.
Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1.

Perhatikan gambar berikut. Hasil dari AC  AB adalah ... .
A. BC
B. AC
C. BA
D. CB

2.

Diketahui titik-titik P 1,1 , Q  5,3 dan R  2, 4  . Jika titik S merupakan
proyeksi titik R pada vektor PQ , maka panjang PS adalah ... .
A.

3.

1
5
5

B.

2
5
5

C.

1
5
2

Panjang proyeksi ortogonal vektor a   3i  pj  k

D.

5

terhadap vektor

b  3i  2 j  pk adalah . Nilai
A. 3
4.

B. 2

C.

1
3

D. 2

Diketahui A  2, 1, 4  , B  4,1,3 dan C  2, 0,5 . Kosinus sudut antara AB
dan AC adalah ... .
A.

1
6

B.

1
2
6

C.

1
3

D.

1
2
3
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5.

Diketahui ⃗

b adalah
A.

[ ], ⃗⃗

[

], dan panjang proyeksi vektor a pada arah vektor

2
. Bila sudut antara a dan b adalah , nilai cos  = ... .
6

5
2
2

B.

5
3
9

C.

1
6
9

D.

2
6
3

F. Rangkuman
1. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah tertentu.

B  xb , yb , zb 

s
2. Notasi vektor

A  xa , ya , za 

 xb  xa 


s = AB =  yb  ya    xb  xa  i   yb  ya  j   zb  za  k
 zb  za 
3. Panjang vektor
Panjang atau besar vektor RS dirumuskan sebagai berikut.

 xs  xr    ys  yr    zs  zr 

RS 

2

2

4. Vektor Satuan
Vektor satuan dari r adalah

r
r

.

5. Penjumlahan vektor

u
v
wuv
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 xu   xv   xu  xv 
    

w  u  v , maka w   yu    yv    yu  yv 
 zu   zv   zu  zv 
6. Hasil kali skalar
Hasil kali skalar antara vektor a dengan vektor b ditulis dengan notasi a  b
(dibaca: a kali titik b), ditentukan sebagai berikut.

a  b  a b cos 

a  b  xa xb  ya yb  za zb
7. Proyeksi ortogonal
Proyeksi skalar dari vektor a pada arah vektor b , ditentukan oleh:

c

a b
b

Proyeksi vektor dari vektor a pada arah vektor b , ditentukan oleh:



a b 

c
b
 2 
b
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
Untuk mengukur ketercapaian peserta dalam mempelajari bahan belajar ini lakukan
evaluasi diri sebagai berikut secara jujur. Evaluasi terdiri dari lima soal. Pada
masing-masing soal, pengerjaan yang benar mendapatkan skor maksimal 10. Jadi
skor total 50. Capaian kompetensi (

) dirumuskan sebagai berikut.

Setelah mengerjakan semua soal evaluasi cocokkan jawaban Anda dengan jawaban
evaluasi pada lampiran untuk mengukur capaian kompetensi (

).

2. Tindak Lanjut
Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa evaluasi yang dilakukan
oleh diri sendiri secara jujur adalah kunci keberhasilan mengukur capaian
kompetensi ( ). Berkaitan dengan itu, pertimbangkan hal berikut.
Perolehan
(dalam %)

Deskripsi dan tindak lanjut

Sangat Baik, berarti Anda benar-benar memahami pengertian
vektor. Selanjutnya kembangkan pengetahuan dan tuangkan
dalam pembelajaran.
Baik, berarti Anda cukup memahami pengertian vektor walaupun
ada beberapa bagian yang perlu dipelajari lagi. Selanjutnya
pelajari lagi beberapa bagian yang dirasakan belum begitu
dipahami.
Cukup, berarti Anda belum cukup memahami pengertian vektor.
Oleh karena itu Anda perlu mempelajari lagi bagian yang belum
dikuasai dan menambah referensi dari sumber lain.
Kurang, berarti Anda belum dapat memahami pengertian vektor.
Oleh karena itu Anda perlu mempelajari lagi dari awal dan
menambah referensi dari sumber lain.
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KUNCI JAWABAN LATIHAN/TUGAS
Kunci jawaban latihan/tugas KP 1: Dasar-dasar Matriks.
1.
a. Matriks

berordo

b. Elemen-elemenpada baris ke-2 adalah
c. Elemen-elemenpada kolom ke-3 adalah
d. Elemen

adalah 4

e. Elemen

adalah 4

2.
a. matriks segitiga atas
b. matriks tridiagonal
3.

a.

,

b.

,

c.

,

a.

,

,

b.

,

,

c.

,

4.
atau
,

5.
,

(

, maka

)

Kunci jawaban latihan/tugas KP 2: Operasi Matriks dan Sifat-sifatnya
1. a. [

]

2. a. [

]

3. a.
4.

b. [
b. [

[
,

]

]

] c. [

]
,

c. [

b.

[

d. [

]

] d. [
]

c.

[

]
]

,
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5. a.

[

]

b.

[

]

6.
7.
8. a. [

]

9. a.

b. [

[
(

]

c. [

]

)

]

b.

[

]

e.

[
(

]
)

c.

[

[

]

]

)
f.
dan (
(
) pada perkalian matriks tidak berlaku sifat
komutatif, tetapi berlaku sifat asosiatif.
10.
11.

,

Kunci jawaban latihan/tugas KP 3: Determinan dan Invers Matriks

1. Det

, det

, det

2. a.

b.

3. Matriks
4.

matriks non singular, matriks , dan
[

dan

],

[

],

[

],

tidak punya invers

5. Diberikan matriks

[

],

a. minor-minor dari determinan matriks
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matriks singular

adalah:

|

|

|

|, |

|

|

|, |

|

|

|

|

|

|

|, |

|

|

|, |

|

|

|

|

|

|

|, |

|

|

|, |

|

|

|
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b. kofaktor-kofaktor dari matriks
|

|,
|

|,

|

|,

c. adjoint dari matriks

|

|,

|

|,

|

|,

adalah:
|

|
|

|

|

adalah:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[ |

|

|

|

|

|]

d. determinan matriks

|

(antara lain dengan menggunakan metode kofaktor,

ekspansi baris ke-1) adalah:
| |

|

|

e. determinan matriks
Det

|

|

|

|

|

(

)

(

)

(

)

dengan menggunakan metode sarrus adalah:

|

| |
6.
[
| |

]
[

]

Kunci jawaban latihan/tugas KP 4: Vektor
1.

A

2.

D

3.

A

4.

B

5.

C
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EVALUASI
Dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengetahui peningkatan kompetensi
Anda terkait materi pada kegiatan-kegiatan pembelajaran di atas, kerjakan soal-soal
evaluasi berikut dengan cermat, sungguh-sungguh, dan penuh percaya diri.

A. Soal:
Petunjuk :
Pilihlah sebuah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada
salah satu huruf A, B, C, atau D.

1. Jika

[

],

[

sederhana dari (
A. [

)

], dan
(

C. [
]

3. Jika

]

B. 4
[

]

D. [

2. Nilai dari persamaan matriks [
A. 2

], maka bentuk paling

) adalah … .

]

B. [

[

],

[

]

[

] adalah … .

C. 6
], dan

D. 8

adalah transpose matriks

, maka

... .
A. [

]

4. Jika matriks
A. [

B. [
[

]

5. Diketahui matriks

C. [

], dan matriks
B. [

]
], maka

C. [

]

[

Operasi yang dapat dilakukan pada

dan

dan
dan

[

[

] dan

A.
B.
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]

],

]

]

adalah ... .
D. [

]

merupakan transpose dari .

adalah ... .
C.
D.

D. [

dan
dan

Modul PKB Guru Matematika SMA

6. Jika [

][

A.

]

[

] maka ... .

B.

C.

7. Jika diketahui matriks

[

D.

], dan

[

], maka (

) sama

dengan … .
A. [

]

B. [

]

8. Determinan dari matriks
A.

[

C. [

C. 1

[

D. [

]

] adalah ... .

B.

9. Diketahui matriks

]

] dan

D. 13
]. Jika | |

[

| | maka nilai

sama dengan ... .
A.

-2 atau -3

C.

B. 2 atau 3

D. -6 atau 1

10. Determinan dari matriks
A.

B.

11. Diketahui matriks

-1 atau 6

[

] adalah ... .

-1

[

C. 1

D. 2

], Jika determinan

maka nilai

adalah ... .
A. 2

B. 3

12. Invers dari matriks

[

C. 4

D. 5

] adalah ... .

A. [

]

C. [

]

B. [

]

D. [

]
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13. Invers dari matriks

[

] adalah ... .

A.

C.
[

]

[

B.

]

D.
[

14. Jika

]

[

[

] dan

[

], dan matriks

B. 6

C. 9

]

memenuhi

, maka

determinan C adalah ... .
A. 1

15.

adalah transpose dari . Jika
determinan

[

],

D. 11
[

] dan

, maka

adalah ... .

A.
B.
C.

188

D.

196

16. ABCDEF adalah segienam beraturan dengan pusat O. Bila AB dan BC masingmasing dinyatakan oleh vektor u dan v , maka CD sama dengan ... .

88

A. v  u

C. 2v  u

B. u  v

D. u  2v
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17. Pada gambar di bawah, XY mewakili vektor u . Komponen dari 3u adalah ... .

18 

 6 

A. 

 18

 6 

B. 

 6 

 12 

C. 

 6 

12 

D. 

18. Vektor ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

) dan ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(

). Jika PS 

(

1
PQ , maka vektor
2

RS = ... .
A. (
B. (

)
)

C. (

)

D. (

)

3 5 
19. Apabila titik P  , ,1 , Q 1,0,0  dan R  2,5, a  terletak pada garis lurus,
2 2 
maka a= ... .
A. 2
B.

5
2

C. 1
D.

1
2

20. Diketahui titik A  2,5, 4  , B  2, 1, 2  dan C  p, q,1 . Jika A, B, dan C segaris,
maka nilai p dan q berturut-turut adalah ... .
A. 1 dan 2

C. 0 dan 2

B. 2 dan 0

D. 2 dan 1
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21. Diberikan vektor a  4i  8 j  4k dan b  2i  j  2k . Nilai a  b = ... .
A. −8

C. 4

B. −2

D. 5

2
 1


 
22. Jika sudut antara vektor a   1  dan vektor b   3  adalah  , besarnya 
 3
 2 
adalah ... .
A. 45°

C. 90°

B. 60°

D. 120°

23. Diketahui a  i  j  xk , b  3i  2 j  xk dan c  2i  j  2k . Jika a tegak







lurus c , maka a  b  a  c adalah ... .
A.

C. 0

B. 2

D. 2

24. Diketahui vektor a  i  2 j  mk dan b  2i  10 j  2k . Jika a  b  0 , nilai m
adalah ... .
A. 18

C. 6

B. 9

D. 3

3
2


 
25. Vektor yang merupakan proyeksi vektor a   1  pada vektor b   5  adalah ...
 1
1 
.

2
1 
A.  5 
2
 1 

90

2
1 
B.  5 
3
1 

2
1  
5
C.
30  
1 

2
1
30  5 
D.
3
1 
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B. Kunci Jawaban Soal Evaluasi.
1.

B

11.

C

21.

A

2.

D

12.

C

22.

B

3.

B

13.

C

23.

A

4.

C

14.

D

24.

B

5.

D

15.

D

25.

B

6.

A

16.

A

7.

D

17.

D

8.

D

18.

A

9.

C

19.

A

10.

B

20.

C
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PENUTUP
Modul Matriks dan Vektor ini disusun sebagai salah satu bahan belajar bagi guru
dan tenaga kependidikan peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Modul
ini dapat dimanfaatkan semua pihak terkait

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kompetensi para guru dan tenaga
kependidikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam
penyusunan modul ini. Kritik dan saran untuk perbaikan modul ini sangat
diharapkan agar modul dapat terus ditingkatkan manfaatnya bagi guru dan tenaga
kependidikan.
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