
  

 

 

Dokumen ini tidak untuk dikirimkan kepada WA siswa. Salin dan tempel 

(copy dan paste) bagian per bagian tulisan dari kolom instruksi teks WA ke 

Grup WA siswa, sesuai panduan yang terdapat pada kolom langkah dan 

penjelasan. 

Catatan: 

 

- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 

disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 

Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 

 

- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan anak 

didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber pengetahuan, serta 

konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. 

 

- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat diakses 

oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas . 

PEMBAGIAN POLINOMIAL 

Kompetensi Dasar 3.4  Menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom 

4.4  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi 

polinomial 

Tujuan Pembelajaran Setelah melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar  siswa 

dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian ,serta dapat 

menggunakannya untuk pemecahan masalah disiplin ilmu yang lain dan 

dalam kehidupan nyata. 

Materi/topik  Pembagian polinomial dengan bentuk linear dan bentuk kuadrat 

Kelas 

Waktu 

XI SMA  

4 JP (4 x 45 menit)  

Alat/media WAG 

Bahan/materi Video: Pembagian Polinomial 
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-
dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-
menyelesaikan-pembagian-polinomial/  
 

Penilaian 1.Keaktifan dalam grup 

2.Kognitif (Latihan Soal) 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/


  

 

 

 

 

 

 Alokasi 

waktu 

Langkah dan Penjelasan Instruksi teks WA Penilaian 

1. 15 

menit 

Sesi 1: Pendahuluan Kelas 

GURU: Mengawali pertemuan 

dengan salam, kemudian 

mengabsen kehadiran siswa. 

Absen bisa juga dilakukan 

dengan mengisi google form 

yang dibuat masing-masing guru.  

DIlanjutkan dengan berdoa, 

bersyukur karena diberi 

kesehatan. 

 

 

 

 

 

SISWA: Merespon untuk 

menyatakan kehadiran. 

 

Menyimak instruksi/penjelasan 

guru, serta menanyakan perihal 

materi sebelumnya apabila ada 

yang belum dipahami. 

Selamat pagi siswa semua, semoga kita 

selalu dalam keadaan sehat. Untuk 

memulai kegiatan hari ini pastikan hp 

kalian memiliki kuota yang cukup.  

 

Bagi yang sudah hadir dan sudah siap 

belajar, silakan tuliskan nama beserta 

nomor absen ya.  

(Guru menunggu siswa menuliskan 

nama dan nomor absennya).  

 

Terima kasih untuk kalian yang sudah 

hadir tepat waktu. 

 

Baiklah sebelum memulai pembelajaran 

jarak jauh ini, marilah kita berdoa 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya 

kegiatan pembelajaran ini dapat 

berlangsung dengan baik. Dan satu hal 

yang harus kamu miliki sebelum kita 

belajar yaitu ikhlas dan sabar..Karena  

kalau kita ihklas sabar  

YAKINLAH  Tuhan yang maha kuasa akan 

memberikan kemudahan. Baiklah, 

Berdoa dimulai... 

(guru memberikan waktu berdoa, dan 

memberi instruksi selesai) 

 

Pada pertemuan kali ini, kita akan 

melanjutkan pembelajaran tentang 

polinom. Jika pada pertemuan 

sebelumnya kita sudah mempelajari 

beberapa operasi polinomial, seperti 

penjumlahan, pengurangan, serta 

perkalian, kali ini kita akan belajar 

pembagian polinomial. Ada dua cara 

yang akan kita bahas yaitu bentuk linear 

atau bentuk biasa dan metode horner.  

 

 



  

 

 

Baiklah kita langsung saja mulai 

pembelajaran hari ini. 

2. 60 

menit 
Sesi 2: Pembagian polinomial 

GURU: 

- Melontarkan pertanyaan awal 

sebagai stimulus agar siswa 

berpikir kritis dan mengingat 

kembali materi prasyarat. 

- Meminta siswa untuk 

menyaksikan video 

pembelajaran.  

- Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil dari 

menonton video pembelajaran 

tadi. 
- Memberikan konfirmasi tentang 

materi belajar 
- Memberikan penilaian siswa 
yang aktif dalam kegiatan 

 

SISWA: 

- Menyimak dan menjawab 

pertanyaan guru. 

- menyaksikan video 

pembelajaran .  

- Mengerjakan latihan soal 

 
 

 

 

 

 

 

Baiklah. kita sudah mengingat kembali 

tentang pembagian. Berapakah hasil dari 

3657 dibagi dengan 15? Jangan pakai 

kalkulator yah menghitungnya. 

Bagaimana cara kalian mengerjakannya? 

Boleh ditulis dulu yah, lalu kirimkan 

fotonya di sini. Ada yang sudah 

mendapatkan jawabannya?  

(guru menunggu respon siswa) 

 

Baik, terima kasih kepada yang sudah 

menjawab yah. Benar sekali, cara yang 

sering digunakan adalah cara pembagian 

susun seperti yang kalian lakukan.  

Nah untuk pembagian polinomial juga 

bisa dilakukan dengan cara pembagian 

biasa seperti itu dan bisa juga dengan 

menggunakan metode Horner.  

 Apa perbedaan kedua cara tersebut dan 

bagaimana cara pembagiannya?  

 

Silakan simak video penjelasan tentang 

pembagian polinomial yang bisa kalian 

saksikan pada tautan ini:  

https://www.sekolah.mu/courses/mat
ematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-
pendidikan-dki/topik/pembagian-
polinomial/aktivitas/cara-
menyelesaikan-pembagian-
polinomial/  

(guru memberikan waktu 10 menit 

untuk menonton video) 

 

Apakah semua sudah selesai menyimak 

penjelasannya? Baik, siapa yang bisa 

memberikan kesimpulan, bagaimanakah 

perbedaan antara kedua cara 

pembagian tersebut? Dan kira-kira apa 

kelebihan dan kekurangan dari masing-

masing cara?  

Penilaian 

Keaktifan 

 

Penilaian 

Kognitif 

(Latihan Soal) 

https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/cara-menyelesaikan-pembagian-polinomial/


  

 

 

 

(guru memberikan waktu untuk siswa 

menjawab dan saling berdiskusi dengan 

bimbingan guru) 

Sampai di sini ada yang masih belum 

dipahami tentang pembagian 

polinomial? Jika ada yang belum 

dipahami silakan bertanya.  

(proses tanya jawab) 

 

3 60 

menit 
Sesi 3: Latihan mandiri 

pembagian polinomial 

Bagus sekali. Banyak yang sudah paham 

tentang cara pembagian polinomial ini.  

 

Nah sekarang untuk melatih 

kemampuan kalian dalam meyelesaikan 

pembagian polinomial dengan cara 

biasa, silakan kerjakan latihan yang ada 

di laman berikut ini 

https://www.sekolah.mu/courses/mat
ematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-
pendidikan-dki/topik/pembagian-
polinomial/aktivitas/berlatih-
menyelesaikan-pembagian-
polinomial-dengan-pembagian-
bersusun/ 

 

Kalian bisa mengerjakannya langsung 

dengan mengetik, atau menulis di buku 

lalu di foto. Waku pengerjaan selama 20 

menit. Hasil pengerjaan langsung 

dikirimkan ke WA Grup ini.  

(guru menunggu 20 menit untuk siswa 

mengerjakan tugas).  

 

Baik, waktu sudah hampir selesai yah, 

yang sudah selesai bisa dikirimkan 

terlebih dahulu sambil menunggu yang 

lain.  

 

Terima kasih untuk kerja keras kalian.  

Setelahmpembagian cara biasa, 

sekarang kita akan melanjutkan latihan 

 

https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-pembagian-bersusun/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-pembagian-bersusun/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-pembagian-bersusun/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-pembagian-bersusun/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-pembagian-bersusun/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-pembagian-bersusun/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-pembagian-bersusun/


  

 

 

untuk pembagian polinomial dengan 

metode Horner. Kalian bisa akses 

latihannya pada tautan berikut ini: 
https://www.sekolah.mu/courses/mat
ematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-
pendidikan-dki/topik/pembagian-
polinomial/aktivitas/berlatih-
menyelesaikan-pembagian-
polinomial-dengan-metode-horner/ 
Sistem pengerjaan seperti tadi, dan 

waktu pengerjaan 30 menit. Selamat 

mengerjakan 

(guru menunggu 30 menit untuk siswa 

mengerjakan tugas).  

 

4. 30 

menit 
Sesi 4: Pembahasan Hasil 

latihan 

GURU: 

- Memberikan kesempatan 

siswa menunjukkan hasil 

kerjanya.  

- Mengkonfirmasi jawaban 

siswa benar/salah, apabila 

salah beri perbaikan.  

 

SISWA 

- Menyimak  pembahasan 

- Menanyakan apabila ada yang 

tidak sesuai dengan hasil 

perhitungannya.  

Apakah semua sudah selesai dan sudah 

mengumpulkan tugasnya?  

(guru mengecek apakah semua siswa 

sudah mengumpulkan latihan) 

 

Sekarang kita bahas bersama-sama. 

Silakan ada yang mau menjawab terlebih 

dulu? Masing-masing satu soal saja. 

(Guru menunggu siswa menjawab) 

 

Ya, benar sekali. Nomor 1 caranya 

adalah... dan jawabannya adalah.. 

(guru dan siswa membahas satu per satu 

hasil latihan, terutama bila siswa 

menjawab kurang tepat). 

 

 

 

 

5. 15 

menit 

GURU:  

- Memastikan siswa memahami 

materi pembelajaran. 

- Memberikan kesempatan 

bertanya bagi siswa yang belum 

memahami pembelajaran 

momentum dan impuls. 

- Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan belajar 

- Menutup kegiatan belajar 

 

SISWA:  

Baiklah, sampai di sini ada yang mau 

ditanyakan kembali?  

(guru menunggu dan menjawab 

pertanyaan yang diajukan siswa) 

 

Sampai di sini, ranya cukup banyak yang 

kita pelajari tentang pembagian 

polinomial. Kita juga sudah bersama-sama 

membahasan penyelesaian soal 

pembagian polinomial. Untuk latihan 

mandiri kamu bisa mengerjakan latihan 

mandiri yang ada pada tautan berikut ini.  

 

https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-metode-horner/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-metode-horner/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-metode-horner/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-metode-horner/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-metode-horner/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/berlatih-menyelesaikan-pembagian-polinomial-dengan-metode-horner/


  

 

 

- Menanyakan jika ada yang 

belum dipahami. 

- Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan belajar 

https://www.sekolah.mu/courses/mat
ematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-
pendidikan-dki/topik/pembagian-
polinomial/aktivitas/latihan-mandiri-
pembagian-polinomial/ 
 

Jika sudah selesai mengerjakan, 

screenshoot/foto hasil latihan pribadi 

kalian dan kumpulkan di ketua kelas. 

Ketua kelas yang akan mengumpulkannya 

ke guru.  

 

Baiklah kita sudah sampai di akhir kegiatan 

belajar. Kalian luar biasa, tetap semangat 

mengikuti kegiatan belajar sampai akhir.  

 

Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali 

ini, 

saya ingin meminta pendapat kalian 

tentang pembelajaran kita hari ini.  

- Bagaimana kesan kalian terhadap 

pembelajaran hari ini? Adakah hal yang 

kalian sukai atau bahkan tidak sukai dari 

kegiatan hari ini? 

- Bagaimana kalian dapat memanfaatkan 

materi ini bagi kehidupan kalian? 

 

Kalian bisa kirimkan langsung pendapat 

kalian di sini atau melalui chat pribadi. 

Jangan lupa disertai alasannya yah. 

Pendapat kalian sangat berarti bagi saya 

untuk mengembangkan pembelajaran 

jarak jauh yang akan kita lakukan ke 

depannya.  

 

Jika masih ada yang ingin ditanyakan 

tentang materi pembelajaran kali atau 

berkaitan dengan pendapat kalian tapi 

enggan mengutarakannya di sini, silahkan 

kalian bisa menghubungi saya lewat chat 

pribadi. 

 

Semoga pembelajaran kali ini 

menyenangkan. Terima kasih atas 

kebersamaannya, sampai ketemu di 

materi berikutnya.  

 

https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/latihan-mandiri-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/latihan-mandiri-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/latihan-mandiri-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/latihan-mandiri-pembagian-polinomial/
https://www.sekolah.mu/courses/matematika-kelas-xi-sma-smk-dinas-pendidikan-dki/topik/pembagian-polinomial/aktivitas/latihan-mandiri-pembagian-polinomial/


  

 

 
Perancang RPP : Ineu Suryani  

 

--- 

Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka Belajar, 

Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  

  

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar LIVE hubungi  

08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal #mengajartanpabatas bersama Komunitas Guru Belajar 

Nusantara. 

 

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat rencana 

pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, silahkan hubungi 

jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 

 

Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. Sekolah-sekolah berikut 

telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak #belajartanpabatas 

 

SDN Cakung Timur 09 SDN Ujung Menteng 02 
SDN Cakung Timur 04 

Pagi 
SDN Ujung Menteng 03 

Pagi SDN Cakung Timur 06 Sekolah Cikal SD Negeri Ledok 5 

SLB Negeri Binjai SDIT Samba Taruma 
Sekolah Alam Bambu 

Item 
SD Islam Al Azhar 60 

Pekalongan SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 
SMP Lazuardi Al Falah 

GIS 
SMP Ar Rahman Islamic 

School Bukit Cinere 
SMPN 21 Hulu Sungai 

Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 
SMK Prakarya 

Internasional SMK Yadika 2 
SMK Muhammadiyah 

Kota Pekalongan 
SMK Darussalam 

Makassar SMK Negeri 7 Makassar     

 

 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 

juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas. 

 
 

mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id
http://www.sekolah.mu/tanpabatas

