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KATA PENGANTAR 

 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah diamanatkan bahwa pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk melaksanakan urusan pendidikan ini, dalam 

lampiran undang-undang tersebut tertera dengan jelas pembagian kewenangan urusan 

pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota.  

Terkait dengan saat pandemi Corona Virus Disease  19 (COVID-19), Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan proses pembelajaran dilakukan dari rumah 

sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 

36962/MPK.A/HK/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan 

Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Belajar dari rumah 

(BDR) telah mengubah cara interaksi guru dan peserta didik, yang semula dapat bertemu setiap 

hari dari pagi sampai siang untuk melakukan pembelajaran menjadi pertemuan secara daring. 

Sehubungan dengan itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) 

KotaYogyakarta telah berhasil menyusun sejumlah modul dari sebelas mata pelajaran, yang 

disesuaikan dengan kebijakan kurikulum kondisi khusus dan pelaksanaan Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Penyiapan modul-modul tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan 

kebijakan penjaminan mutu dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, khususnya 

untuk jenjang SMP pada masa pandemi Covid-19 ini. Kami menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta aktif dari berbagai pihak dalam 

penyusunan modul-modul ini. Secara khusus diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 

tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menuntaskan penyusunannya. 

Besar harapan kami, agar modul-modul yang telah dihasilkan oleh DINDIKPORA Kota 

Yogyakarta bersama tim penulis yang berasal dari unsur Guru dan tenaga kependidikan 

tersebut, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak terkait, baik para pendidik, dan 

tenaga kependidikan, sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian alternatif yang dapat 

membantu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.  
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Kami menyadari bahwa dokumen yang dihasilkan ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, 

untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. 

 

      Yogyakarta,   Juli 2021 

      Dwi Karyanti, S,Pd 

 

 

      NIP 19711014 200604 2 012 
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PENDAHULUAN 

 

 

 

Matematika adalah bahasa universal dan karenanya kemampuan matematika siswa suatu 

negara sangat mudah dibandingkan dengan negara lain. Selain dari itu, matematika juga 

dipakai sebagai alat ukur untuk menentukan kemajuan pendidikan di suatu negara. Kita 

mengenal PISA(Program for International Student Assesment) dan TIMSS (The International 

Mathematics and Science Survey) yang secara berkala mengukur dan membandingkan antara 

lain kemajuan pendidikan matematika di beberapa negara. 

 

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia dan juga 

mendasari perkembangan teknologi modern, serta mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori 

bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan 

mencipta teknologi di masa depan, diperlukan penguasaan dan pemahaman atas matematika 

yang kuat sejak dini. 

 

Koordinat Kartesius merupakan ruang lingkup matematika dari Geometri. Mempelajari 

Koordinat Kartesius suatu titik  maka kita akan semakin  mempertebal keimanan kita pada 

Tuhan Yang Maha  Esa,  melatih kemampuan kognitif,  meningkatkan daya nalar dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan  

kehidupan kehidupan  manusia.   

 

Pembelajaran Koordinat Kartesius pada modul ini menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL).  Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model 

pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting, yang membuat 

mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta    memiliki 

kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang 

sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Dalam masa Pademi Covid -19, pembelajaran daring ataupun luring , peran guru dan orang tua 

sangat menentukan keberhasilan belajar  bagi peserta didik.  Agar pembelajaran koordinat 

kartesius   dapat bermakna dan berhasil maka diperlukan beberapa syarat antara lain: media 

belajar siswa (LMS) , peran pemerintah, dan peran orang tua.  

1) Peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh antara lain: 

a) Menyediakan fasilitas pembelajaran bagi putra-putrinya 

b) Mengawasi kedisiplinan putra-putrinya dalam belajar 

c) Menjembatani antara putra – putrinya dengan guru sebagai fasilitator dalam 

menghadapi kesulitan belajar 

2) Peran Guru antara lain: 

a) Sebagai fasilitator bagi peserta didik 

b) Menyediakan perangkat pembelajaran 

c) Melaksanakan pembelajaran  

d) Melaksanakan penilaian 

e) Melaksanakan remidi dan pengayaan 

3) Peran sekolah antara lain: 

a) Mengkoordinasikan pembelajaran secara daring atau luring agar berjalan secara efektif 

dan efisien 

b) Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran kepada orang tua dan dinas terkait 

c) Membantu kesulitan siswa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh 

4) Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta antara lain: 

a) Membantu kesulitan-kesulitan peserta didik  dalam pembelajaran jarak jauh 

b) Mengkoordinir seluruh instansi terkait untuk memastikan bahwa peserta didik di 

lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta dilayani dengan 

baik 

c) Memastikan bahwa pembelajaran selama pandemi covid – 19 berjalan dengan baik dan 

selalu menjaga keterlaksanaan Protokol Kesehatan dengan ketat 

 

Demikian, semoga dengan tersusunnya modul pembelajaran Koordinat Kartesius dapat 

membantu para guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 
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MODUL 02: KOORDINAT KARTESIUS 

 

 

 

 

 

 

 

A. PEMETAAN KOMPETENSI 

 

 

 

 
 

     (Alokasi Waktu : 5 JP) 

 

 

No. Kompetensi Dasar No. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Menjelaskan kedudukan titik dalam 

bidang koordinat Kartesius yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual 

 

 

 

 3.2.1 Menentukan kedudukan suatu 

titik terhadap sumbu-𝑋 dan 

sumbu-𝑌 

 

 3.2.2 Menentukan kedudukan suatu 

titik terhadap titik asal. 

 

 3.2.3 Menentukan kedudukan suatu 

titik terhadap titik tertentu 

(𝑎, 𝑏) 

 

 3.2.4 Menentukan kedudukan garis 

yang sejajar dan tegak lurus 

sumbu−𝑋 dan sumbu−𝑌 

4.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan kedudukan titik 

dalam bidang koordinat Kartesius  

 

4.2.1 

 

Menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan kedudukan titik. 

 

4.2.2 Menyelesaiakan masalah yang 

berkaitan dengan kedudukan garis 

 

 
 

 

  

KOORDINAT KARTESIUS 

PEMETAAN KOMPETENSI 



 

2 
 

 

 

B. PETA KONSEP 
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BAPAK MATEMATIKA MODERN 

 

 
 

RENE DESCARTES (1956-1850 M) 

 

RENE DESCARTES (1956-1850 M dikenal sebagai Renatus Cartesius 

dalam literatur berbahasa latin merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. 

Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting yaitu penemuannya tentang 

geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta “Sistem Koordinat 

Cartesius”, yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan 

jalan buat Newton menemukan kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang besar 

dalam kemajuan di bidang matematika sehingga dipanggil sebagai “ “Bapak 

Matematika Modern” 
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C. PEMBELAJARAN -1 

POSISI TITIK TERHADAP TITIK ASAL ATAU TITIK TERTENTU 

 

1. Alokasi Waktu  

 3 JP (3 x 30 menit) 

 

2. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pembimbingan dengan cara 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam aktivitas, diharapkan Ananda dapat  

1. Menjelaskan Sistem Koordinat Kartesius 

2. Menjelaskan posisi titik terhadap sumbu-X dan sumbu-Y pada Koordinat 

Kartesius 

3. Menjelaskan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu (a, b) 

4. Menyelesaiakan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik pada 

bidang koordinat 

3. Aktivitas Belajar  

 

Sistem Koordinat 

Dalam matematika, sistem 

koordinat digunakan untuk 

menentukan letak suatu  titik 

dalam bidang Cartesius dengan 

menggunakan dua bilangan yang 

ditulis ( , )x y  dengan 𝑥 adalah 

absis (koordinat 𝑥) dan  𝑦 adalah 

ordinat (koordinat 𝑦).  

 

                

 

Sistem koordinat ini banyak diterapkan dalam kehidupan nyata. Untuk lebih 

memahaminya, silakan Ananda melakukan aktivitas pembelajaran berikut. 
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Petunjuk Umum  

a) Kerjakan tes diagnostik Koordinat Kartesius secara mandiri 

b) Kerjakan aktivitas pembelajaran dengan cara berdiskusi kelompok dengan 

teman di kelas Ananda 

c) Apabila kurang jelas bertanyalah pada Bapak/ Ibu Guru 

 

 Tes Diagnostik  

     Waktu mengerjakan  (10 menit) 

 

 

 

Kerjakan tes diagnostik berikut 

 

 

1) Tentukan koordinat titik A, B, C, D, E, F, G,  dan H 

2) Gambarlah letak titik P (4,5), Q(-4,5),R(-4,-5) dan S (4,-5) pada bidang 

Catesius di atas 

 

 

 

 

TES DIANOSTIK 
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Jawaban:  

1.   A ( ……, …….) 

 B ( ……, …….) 

 C ( ……, …….) 

 D ( ……, …….) 

 E ( ……, …….) 

 F ( ……, …….) 

 G ( ……, …….) 

 H ( ……, …….) 

 

2.  
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 Aktivitas -1  

Masalah 1  : Nol Kilometer Yogyakarta 

 

Amati Gambar Km 0 (nol) kota Yogyakarta berikut: 

 

                                Gambar 1.2 KM 0 (Nol) Kota Yogyakarta 

Km 0 (nol) Kota Yogyakarta 

 

Pernahkah Ananda berkunjung di Km 0 kota Yogyakarta?  

Jika pernah, diskusikan dengan teman atau anggota keluarga dan jawablah 

pertanyaan berikut: 

Dari tempat km 0 kota Yogyakarta tujukkan 

a) arah letak Tugu Kota Yogyakarta 

b) arah letak Kraton Yogyakarta 

c) arah letak Taman Pintar 

 

Jika belum carilah informasi tentang Km nol Kota Yogyakarta dari internet atau 

sumber lain 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Masalah -2 : Posisi Taman Budaya Yogyakarta 

Perhatikan Denah Km 0 kota Yogyakarta  

 

               Gambar 1.3 Denah Km 0 (Nol) Kota Yogyakarta 

Pertanyaan 

1) Dari titik 0 km Jogja, Ananda akan menuju Taman Budaya Yogyakarta 

melalui jalur garis putus-putus berwarna merah, sebutkan arah dan jarak 

yang Ananda tempuh. 

2) Berapa meter jarak Taman Budaya Yogyakarta terhadap Jl. Malioboro? 

3) Berapa meter jarak Taman Budaya Yogyakarta terhadap Jl. Panembahan 

Senopati? 

4) Sebutkan syarat untuk menentukan posisi sebuah tempat terhadap tempat 

tertentu! 

 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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 Aktivitas 2 :  

 

a) Posisi Titik Terhadap Sumbu-𝑿 dan Sumbu-𝒀 

Istilah Cartesius (baca: Kartesius) adalah latinisasi untuk Descartes. 

Istilah ini  digunakan  untuk  mengenang  ahli  matematika  sekaligus  filsuf  

asal negara  Prancis  yaitu  Descartes,  yang  berperan  besar  dalam 

menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk 

menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan 

menggunakan dua sumbu Yang saling tegak lurus antar satu dengan yang 

lain. Sumbu tersebut disebut sumbu-𝑋 dan sumbu-𝑌. Perpotongan sumbu- 

𝑋 dan sumbu-𝑌 disebut titik 𝑂 (original). Letak sebuah titik 𝐴 ditulis 

𝐴(𝑥, 𝑦) yang disebut koordinat titik 𝐴. Bilangan 𝑥 adalah jarak 𝑥 satuan 

titik 𝐴 tehadap sumbu-𝑌 dan bilangan 𝑦 adalah jarak 𝑦 satuan titik 𝐴 

terhadap sumbu-𝑋 

 

Contoh : 

 

                  Gambar 1.4 Denah titik nol Kilometer Jogja 

Jika titik nol Kilometer Jogja adalah titik 𝑂, Jl. Malioboro adalah sumbu-𝑌 

dan Jl. Panembahan Senopati adalah sumbu-𝑋 maka pada bidang Cartesius 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 



 

10 
 

 

Gambar 1.5 sketsa tempat pada bidang Kartesius 

 

Posisi Taman Budaya Yogyakarta, disebelah timur Jl. Malioboro berjarak 

500 meter, dan di sebelah utara Jl. Panembahan Senopati berjarak 300 m. 

Pada Bidang Koordinat Cartesius dengan satuan 100 meter  

Posisi Taman Budaya Yogyakarta , disebelah kanan sumbu-𝑌 berjarak 5 

satuan, dan di atas sumbu-𝑋 berjarak 3 satuan. 

Perhatikan koordinat titik – titik berikut! 

 

Gambar 1.6 Tempat kedudukan titik pada bidang Kartesius 
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Lengkapi tabel berikut! 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Ada berapa titik yang berjarak 2 satuan dari sumbu-𝑋? 

Sebutkan! 

 

……. 

2 Ada berapa titik yang berjarak 2 satuan dari sumbu-𝑌? 

Sebutkan! 

 

……. 

3 Ada berapa titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu-𝑋? 

Sebutkan! 

 

……. 

4 Ada berapa titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu-𝑌? 

Sebutkan! 

 

……. 

5 Ada berapa titik yang terletak di atas sumbu-𝑋? Sebutkan!  

……. 

6 Ada berapa titik yang terletak di bawah sumbu-𝑋? Sebutkan!  

……. 

7 Ada berapa titik yang terletak di sebelah kanan sumbu-𝑌? 

Sebutkan! 

 

……. 

8 Ada berapa titik yang terletak di sebelah kiri sumbu-𝑌? 

Sebutkan 

 

……. 

9 Ada berapa titik yang berjarak 3 satuan dan di sebelah kanan 

sumbu-𝑌? Sebutkan! 

 

……. 

10 Ada berapa titik yang berjarak 3 satuan di kanan sumbu-𝑌 dan 

berjarak 2 satuan di bawah sumbu-𝑋? Sebutkan  

 

……. 

 

 

Latihan 1.1 

1) Suatu titik berjarak 5 satuan di sebelah kanan sumbu-𝑌 dan 2 satuan di bawah 

sumbu-𝑋 memiliki koordinat ( ….., ……) 

2) Titik  dengan koordinat ( 2,7)−  terletak pada posisi 2 satuan di sebelah …… 

sumbu ….. dan  ………………………………………… di …………sumbu … 
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b) Posisi Titik terhadap titik Asal dan terhadap titik tertentu. 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

        Gambar 1.7  Posisi tempat terhadap titik tertentu 

Keterangan 

 

Titik O : rumah Oscar,  

Titik A  : rumah Ali, 

Titik B  : rumah Budi,  

Titik S   : gedung sekolah,  

Titik G : GOR 

Titik M : Pasar 

Titik F : rumah Fitri 

 

 

1) Posisi Suatu Titik Terhadap Titik Asal O 

Isilah titik-titik pada tabel berikut! 

 

Tempat (titik) Posisi Tempat terhadap titik 

O (rumah Oscar) 

Keterangan 

A (rumah Ali) (4,2) 4 satuan ke kanan dilanjutkan 2 

satuan ke atas 

B (rumah Budi) (1,3) ……………………………….. 

……………………………….. 

 

S (Sekolah) (-2,4) 2 satuan ke kiri dilanjutkan 4 

satuan ke …… 

G (GOR) (-3,1) ……………………………….. 

……………………………….. 
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Tempat (titik) Posisi Tempat terhadap titik 

O (rumah Oscar) 

Keterangan 

M (Pasar) ( ….., ……) ……………………………….. 

……………………………….. 

 

F (rumah Fitri) ( ….., ……) ……………………………….. 

……………………………….. 

 

P (Pantai) ( ….., ……) ……………………………….. 

selanjutnya berhenti 

 

 

2) Posisi suatu titik terhadap titik tertentu 

 

 

 

              Gambar 1.8  Posisi titik terhadap titik lain 

Keterangan 

 

Titik O : rumah Oscar,  

Titik A  : rumah Ali, 

Titik B  : rumah Budi,  

Titik S   : gedung sekolah,  

Titik G : GOR 

Titik M : Pasar 

Titik F : rumah Fitri 
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Isilah titik-titik pada tabel berikut 

Tempat 

(titik) 

Posisi Tempat 

terhadap titik 

𝑮 (GOR) 

Keterangan Perhitungan Posisi 

suatu tempat 

terhadap 𝐺 

𝐴 (rumah 

Ali) 

(7,1) Dari titik 𝐺(GOR), 7  satuan ke 

kanan dilanjutkan 1 satuan ke 

atas, berhenti di titik A ( rumah 

Ali) 

(A  4,2) terhadap  

𝐺(-3,1) adalah  

(4 ( 3),2 1)− − −   

(4 3,1)

(7,1)

= +

=
  

𝑀 (Pasar) (1,-4) Dari titik 𝐺(GOR), 1  satuan ke 

kanan dilanjutkan 4 satuan ke 

……., berhenti di titik 𝑀 ( 

Pasar) 

(A  -2,-3) terhadap  

𝐺(-3,1) adalah  

( 2 ( 3), 3 1)− − − − −   

( 2 3, 4)

(1,....)

= − + −

=
 

𝑆 (Sekolah) (1,3) ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

𝐹(rumah 

Fitri) 

( ….., ……) ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

 

Kesimpulan: 

Posisi suatu titik ( , )a b  terhadap titik tertentu (𝑐, 𝑑) adalah (…..- …. , …. - …..) 
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Latihan 1.2 

Perhatikan gambar untuk menjawab soal nomor 1 – 3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Koordinat titik D dan B berturut-turut adalah …. 

2. Posisi titik C terhadap A adalah …. 

3. Posisi titik E terhadap B adalah …. 

4. Diketahui titik 𝐾(3, −8) dan 𝐿(−2, 7). Posisi titik 𝐾 terhadap 𝐿 adalah …. 

5. Diketahui 𝑃(3, 2), 𝑄(− 2, 2), 𝑅(−5, −2). Tentukan koordinat titik 𝑆 sedemikian 

sehingga bila keempat titik dihubungkan akan membentuk jajar genjang 𝑃𝑄𝑅𝑆! 

Jawaban: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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c) Kuadran 

Perhatikan bidang Cartesius berikut: 

 

Gambar 1.9  

Bidang Cartesius dibagi menjadi 4 daerah kuadran, yaitu Kuadran I, 

Kuadran II, Kuadran III dan Kuadran IV, seperti pada gambar di atas. 

Isilah titik-titik pada tabel berikut: 

Titik Koordinat Kuadran Keterangan 

A 

B 

(2,1) 

(…., ….) 

I koordinat x  bernilai positif 

koordinat y  bernilai postif 

C 

D 

(-2,4) 

(…., ….) 

II koordinat x  bernilai negatif 

koordinat y  bernilai ………. 

E 

F 

(…., ….) 

(…., ….) 

III koordinat x  bernilai ………. 

koordinat y  bernilai ………. 

G 

H 

(…., ….) 

(…., ….) 

….. koordinat x  bernilai ………. 

koordinat y  bernilai ………. 

Kesimpulan 

Tulislah kesimpulan tentang tanda bilangan koordinat 𝑥 dan koordinat 𝑦 pada masing-

masing kudrat dengan menggunakan kata-kata Ananda sendiri. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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 Pendalaman Materi  

 Pergunakan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pilihlah B jika pernyataan Benar atau S jika pernyataan Salah dengan melingkari 

jawaban yang tepat! 

 

 Pernyataan Jawaban 

 

a Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu-𝑋 dan 

berjarak 3 satuan terhadap sumbu-𝑌. 

B  / S 

b Titik D berjarak 4 satuan terhadap sumbu-𝑋 dan 

berjarak 3 satuan terhadap sumbu-𝑌. 

B  / S 

c Titik F berjarak 0 satuan terhadap sumbu-𝑋 dan 

berjarak 2 satuan terhadap sumbu-𝑌.  

B  / S 

d Titik H berjarak 5 satuan terhadap sumbu-𝑋 dan 

berjarak 4 satuan terhadap sumbu-𝑌. 

B  / S 

2. Titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu-𝑋 adalah …. 

3. Titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu-𝑌 adalah …. 

4. Sebutkan titik-titik yang terletak di kuadran II? 
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Gunakan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 5-8. 

Titik 𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 𝑮 

Koordinat (4, 3) (−4, 3) (−3, −4) (3, −4) (6, 0) ((−4, −5) (−6, 6) 

 

5. Titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu-𝑌 adalah …. 

6. Koordinat titik 𝐴 terhadap titik 𝐶 adalah …. 

7. Koordinat titik 𝐸 terhadap titik 𝐷 adalah …. 

8. Tentukan di kudran manakah letak titik-titik 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸. 𝐹, 𝐺? 

Jawab: 

Titik  Jawaban  

A ….. 

B ….. 

C ….. 

D ….. 

E ……………………………………………….  

……………………………………………….. 

F ….. 

G ….. 

 

9. Gambarlah bangun datar 𝑃𝑄𝑅𝑆 jika 𝑃(2,3), 𝑄(6, 3), 𝑅(6, 5) dan 𝑆(2, 5). 

Berbentuk apakah bangun datar 𝑃𝑄𝑅𝑆 tersebut? 

10. Diketahui 𝐴𝐵𝐶𝐷 adalah belah ketupat dengan 𝐴(2, 0), 𝐵(4, −4), 𝐶(6, 0).  

Tentukan koordinat 𝐷! 
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Untuk menjawab nomor 9  dan 10 gunakan kertas berpetak berikut 

 

 

 

 

 Rangkuman  

Dengan cara berdiskusi dengan teman buatlah rangkuman 

a. Tentang  Posisi titik A (a,b) terhadap titik O (0,0) 

b. Tentang  Posisi titik  K (a,b) terhadap titik tertentu L  (c,d) 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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 Refleksi  

Setelah Ananda mengikuti aktivitas pembelajaran, ungkapkan perasaan Ananda 

secara jujur dan bertanggung jawab berkaitan dengan posisi  titik  aktivitas 

pembelajaran tersebut. 

1. Apakah Ananda menemui kesulitan dalam memahami materi? 

Jika iya, pada bagian yang mana? 

 

 

 

2. Bagaimana perasaan Ananda pada saat menyelesaikan semua aktivitas? 

 

 

 

 

3. Mintalah tanda tangan Bapak/ Ibu pada pekerjaan Ananda dan sampaikan 

kepada Bapak/Ibu Guru. Semua yang Ananda lakukan ini merupakan 

representasi pengembangan karakter jujur, tanggung jawab, dan teliti 

yang ada pada diri Ananda.  

 

Siswa Orang Tua Pesan orang tua 

 

 

 

(……………….) 

 

 

 

(…………………..) 

 

………………………………………… 

………………………………………… 
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D. PEMBELAJARAN 2 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Alokasi Waktu  

2  JP (2 x 30 menit) 

2. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pengamatan, pengumpulan data, membuat dugaan dan melakukan 

pengecekan kebenaran dugaannya siswa dapat : 

1. Menjelaskan kedudukan garis terhadap sumbu-X dan sumbu-Y pada Koordinat 

Kartesius 

2. Menyelesaiakan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis pada bidang 

koordinat. 

3. Menentukan kedudukan garis yang sejajar dan tegak lurus sumbu-𝑋 dan 

sumbu-𝑌 

 

3. Aktivitas Belajar 

Petunjuk Umum  

a. Kerjakan tes diagnostik secara mandiri 

b. Kerjakan Aktivitas pembelajaran dengan cara berdiskusi dengan teman di 

kelas Ananda 

c. Apabila kurang jelas bertanyalah pada Bapak/ Ibu Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB MATERI : Posisi Garis terhadap sumbu X dan Sumbu Y 
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 Tes Diagnostik  

 

 

Perhatikan gambar berikut dan isilah titik-titik 

Gambar Pertanyaan 

 

 

 

garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

tidak berpotongan. Garis 𝑔 dan ℎ 

dikatakan dua garis yang saling …. 

 

 

 

Garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

berpotongan di satu titik dan 

membentuk sudut 90o . Garis 𝑔 dan 

ℎ dikatakan berpotongan saling …… 

 

 

 

Garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

berpotongan di satu titik. Apakah Garis 

𝑔 dan ℎ saling tegak lurus? 

………………… 

 

 

 

Garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

berpotongan di semua titik.  

Garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

saling ….. 

 

 

TES DIANOSTIK 
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 Aktivitas -1 

Amati dengan cermat garis-garis pada bidang koordinat di bawah ini! 

Jawablah pertanyaan berikut ! 

Masalah - 1 

Gambar Pertanyaan Jawaban 

 

 

Gambar 2,1  

Bagaimana posisi 

garis-garis 

1 2 3 4, ,  dan gg g g  

terhadap sumbu 𝑋? 

 

 

…………. 

Bagaimana posisi 

garis-garis 

1 2 3 4, ,  dan gg g g  

terhadap sumbu 𝑌? 

…………. 

 

Masalah- 2 

Gambar Pertanyaan Jawaban 

 

 

Bagaimana 

posisi garis-garis 

1 2 3 4, ,  dan gg g g  

terhadap sumbu 

𝑋? 

 

 

…………. 

Bagaimana 

posisi garis-garis 

1 2 3 4, ,  dan gg g g  

terhadap sumbu 

𝑌? 

…………. 

Gambar 2.2   
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Masalah 3 

Gambar Pertanyaan Jawaban 

 

 

Gambar 2.3 

Bagaimana posisi 

garis-garis 

1 2 dan gg   

 

 

…………. 

Tentukan 

koordinat titik 

potong  garis 

1 2 dan gg .  

 

…………. 

Tentukan  

koordinat titik 

potong garis 1g  

dengan sumbu-𝑋 

 

…………. 

Tentukan  

koordinat titik 

potong garis 2g  

dengan sumbu-𝑌 

 

…………. 
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Masalah -4 

Gambarlah dua garis yang sejajar tetapi tidak memotong tegak lurus terhadap 

sumbu-𝑋 dan sumbu-𝑌 

 

 

Gambar 2. 4 

 

 

Kesimpulan 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

Berdasarkan aktivitas di atas, tampak bahwa : 

(a) Garis-garis yang sejajar sumbu-𝑋, pasti memotong tegak lurus sumbu-𝑌 

(b) Garis-garis yang sejajar sumbu-𝑌, pasti memotong tegak lurus sumbu-𝑋 

(c) Garis-garis yang tidak sejajar sumbu-𝑋, memotong tidak tegak lurus 

sumbu-𝑌  

(d) Garis-garis yang tidak sejajar sumbu-𝑌, memotong tidak tegak lurus 

sumbu-𝑋  
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 Aktivitas 2 

Masalah : 

Diketahui tiga buah titik pada bidang koordinat cartesius, yaitu titik 

𝐴(3,2), 𝐵(3, −6) dan 𝐶(−5, 2). 

• Jika dibuat garis melalui titik 𝐴 dan titik 𝐵, bagaimanakah kedudukan garis 

tersebut terhadap sumbu-𝑋 dan sumbu-𝑌? 

• Jika dibuat garis melalui titik 𝐴 dan titik 𝐶, bagaimanakah kedudukan garis 

tersebut terhadap sumbu-𝑋 dan sumbu-𝑌? 

• Jika dibuat garis melalui titik 𝐵 dan titik 𝐶, bagaimanakah kedudukan garis 

tersebut terhadap sumbu-𝑋 dan sumbu-𝑌? 

 

Untuk menyelesaikan permasalah tersebut, silakan menggambar kedudukan titik dan 

garis pada bidang kartesius berikut. 

 

  

 

Coba periksa gambarmu apakah sama dengan gambar berikut? 
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Mari kita amati 

1) Garis yang melalui A dan B tersebut sejajar dengan sumbu Y. 

 Apa syarat dua buah titik agar garis yang melalui kedua titik tersebut sejajar dengan 

sumbu Y? 

Jawab:  

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

2) Garis yang melalui A dan C tersebut sejajar dengan sumbu X. 

Apa syarat dua buah titik agar garis yang melalui kedua titik tersebut sejajar dengan 

sumbu X? 

Jawab:  

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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Kesimpulan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rangkuman 

➢ Suatu titik 𝑇 di bidang Kartesius biasanya ditulis 𝑇(𝑥, 𝑦) 

➢ Bilangan 𝑥 pada 𝑇(𝑥, 𝑦) disebut absis  titik 𝑇 yang menyatakan jarak titik 

𝑇(𝑥, 𝑦) terhadap sumbu Y.  

➢ Bilangan 𝑦 pada 𝑇(𝑥, 𝑦) disebut ordinat titik 𝑇 yang menyatakan jarak titik 

𝑇(𝑥, 𝑦) terhadap sumbu 𝑋. 

➢ Koordinat-koordinat titik 𝑇 adalah pasangan bilangan terurut (𝑥, 𝑦). 

➢ Sumbu datar (𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 − 𝑋) dan tegak (𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 − 𝑌) membagi bidang 

Kartesius menjadi 4 daerah yang masing-masing disebut kuadran. 

     Sebuah titik 𝑇(𝑥, 𝑦) terletak pada:   

• kuadran I : 𝑇(𝑥, 𝑦); 𝑥 > 0 𝑑𝑎𝑛 𝑦 > 0. 

• kuadran II : 𝑇(𝑥, 𝑦); 𝑥 < 0 𝑑𝑎𝑛 𝑦 > 0. 

• kuadran III: 𝑇(𝑥, 𝑦); 𝑥 < 0 𝑑𝑎𝑛 𝑦 < 0. 

• kuadran IV : 𝑇(𝑥, 𝑦); 𝑥 > 0 𝑑𝑎𝑛 𝑦 < 0. 

➢ Garis-garis yang sejajar sumbu-𝑋, pasti memotong tegak lurus sumbu-𝑌 

➢ Garis-garis yang sejajar sumbu-𝑌, pasti memotong tegak lurus sumbu-𝑋 

➢ Dua buah titik yang membentuk sebuah  garis yang sejajar dengan sumbu-𝑌 dan 

tegak lurus dengan sumbu-𝑋 mempunyai absis yang sama.  

➢ Dua buah titik yang membentuk sebuah  garis yang sejajar dengan sumbu-𝑋 dan 

tegak lurus dengan sumbu-𝑌 mempunyai ordinat yang sama.  

 

 

• Dua buah titik yang membentuk sebuah  garis yang sejajar dengan sumbu-

𝑌 dan tegak lurus dengan sumbu-𝑋 mempunyai absis yang sama.  

Pada gambar tersebut titik A(3,2) dan titik B(3, -6)  membentuk sebuah 

garis yang sejajar dengan sumbu-Y dan tegak lurus dengan sumbu-X, 

dimana absis kedua titik tersebut sama yaitu  3. 

 

• Dua buah titik yang membentuk sebuah  garis yang tegak lurus dengan 

sumbu-𝑋 dan sejajar dengan sumbu-𝑋 mempunyai ordinat yang sama.  

Pada gambar tersebut titik A(3,2) dan titik  C(-5, 2) membentuk sebuah 

garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan dengan sumbu sejajar y, 

dimana ordinat kedua titik tersebut sama yaitu 2. 
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 Refleksi  

Setelah Ananda mengikuti setiap aktivitas pembelajaran, ungkapkan 

perasaan Ananda secara jujur dan bertanggung jawab berkaitan dengan 

proses pada aktivitas pembelajaran tersebut. 

Apakah Ananda menemui kesulitan dalam memahami materi? 

Jika iya, pada bagian yang mana? 

 

Siswa Orang Tua Pesan orang tua 

 

 

 

(……………….) 

 

 

 

(…………………..) 

 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 
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 Pendalaman Materi ( 30 menit) 

 

1. Jika ada garis 𝑙 melalui 𝑃(4, 5) dan titik 𝑄(4, −5), bagaimanakah kedudukan 

garis tersebut terhadap sumbu-𝑋 dan sumbu-𝑌? 

2. Gambarlah garis 𝑘 yang melalui titik 𝑇(−3, −2) yang tidak sejajar  

sumbu-𝑋 maupun sumbu-𝑌 

3. Apabila dua garis 𝑝 𝑑𝑎𝑛 𝑞 memotong sumbu-𝑋 dan sumbu-𝑌 tidak tegak lurus, 

bagaimana posisi garis 𝑝 terhadap 𝑞 yang mungkin? 

 

Jawaban : 

 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
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E. PENILAIAN 

I. PILIH SATU JAWABAN YANG BENAR 

 

Perhatikan gambar!  

Gambar berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 – 5 

    

1. Titik-titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu-𝑋 adalah …. 

A. 𝐷 dan 𝐻 

B. 𝐷 dan 𝐹 

C. 𝐹 dan 𝐻 

D. 𝐹 dan 𝐴 

 

2. Titik yang berjarak 4 satuan dari sumbu-𝑌 dan 3 satuan dari sumbu-𝑋 adalah ….  

A. Titik 𝐼 

B. Titik 𝐸 

C. Titik 𝐶 

D. Titik 𝐵 
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3. Koordinat titik 𝐺 adalah …. 

A. (−8, 2) 

B. (−8, −2) 

C. (2, −8) 

D. (2, 8) 

 

4. Posisi titik 𝐴 terhadap titik 𝐸 adalah …. 

A. (7, 5) 

B. (5, 7) 

C. (10, 8) 

D. (−10, −8) 

 

5. Titik yang berada di kuadran III adalah …. 

A. 𝐸 dan 𝐹 

B. 𝐴 dan 𝐵 

C. 𝐶 dan 𝐷 

D. 𝐺, 𝐻 dan 𝐼 

 

6. Diketahui titik 𝑃(7, −2). Pernyataan yang benar untuk posisi titik 𝑃 pada bidang 

Kartesius  adalah …. 

A. 7 satuan di sebelah kanan sumbu-𝑋 dan 2 satuan di bawah sumbu-𝑌 

B. 7 satuan di sebelah kanan sumbu-𝑌 dan 2 satuan di bawah sumbu-𝑋 

C. 7 satuan di atas sumbu-𝑋 dan 2 satuan di sebelah kanan sumbu-𝑌 

D. 7 satuan di atas sumbu-𝑋 dan 2 satuan di sebelah kiri sumbu-𝑌 

 

7. Diketahui koordinat titik 𝐾(−1, 4), 𝐿(−3, −1), 𝑀(−1, −2). Jika 𝐾𝐿𝑀𝑁 adalah layang-

layang, koordinat titik 𝑁 adalah …. 

A. (1, −1) 

B. (1, 1) 

C. (2, −1) 

D. (2, 1) 
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8. Diketahui titik 𝐺(−2, 5) dan 𝐻(9, 5) terletak pada bidang Kartesius. Jika kedua titik 

dihubungkan dengan sebuah garis, kedudukan garis terhadap sumbu-𝑋 dan sumbu-𝑌 

adalah …. 

A. Berimpit dengan sumbu-𝑌 

B. Tegak lurus terhadap sumbu-𝑋 

C. Sejajar dengan sumbu-𝑋 

D. Sejajar dengan sumbu-𝑌 

    

 Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10 

 

9. Pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar adalah …. 

A. Garis 𝑚 dan 𝑛 saling sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu-𝑋 

B. Garis 𝑘 dan 𝑙 saling sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu-𝑋 

C. Garis 𝑚 dan 𝑛 saling tegak lurus dan sejajar terhadap sumbu-𝑋 

D. Garis 𝑘 dan 𝑙 saling tegak lurus dan sejajar terhadap sumbu-𝑌 

 

10. Pernyataan berikut benar, kecuali …. 

A. Garis 𝑝 dan 𝑞 tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu-𝑌 

B. Garis 𝑝 dan 𝑞 tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu-𝑋 

C. Garis 𝑝 dan 𝑞 berpotongan tegak lurus di titik (1, -2) 

D. Garis 𝑝 dan 𝑞 berpotongan tegak lurus di titik (-2, 1) 

 

 

𝑞 
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F. KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSEKORAN 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban Tes Diagnostik Pembelajaran 1 

1. 𝐴(2, 4) 

 𝐵(0, 3) 

 𝐶(− 3, 2) 

   𝐷(−3, 0) 

 𝐸(−2, −4) 

 𝐹(0, −3) 

 𝐺(2, −2) 

 𝐻(3, 0) 

2. Titik pada bidang koordinat 

 

 

 

KUNCI JAWABAN DAN 
PEDOMAN PENSKORAN 
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Kunci Jawaban Latihan 1.1 

1) Suatu titik berjarak 5 satuan di sebelah kanan sumbu-𝑌 dan 2 satuan di bawah 

sumbu-𝑋 memiliki koordinat (5, −2) 

 

2) Titik  dengan koordinat ( 2,7)−  terletak pada posisi 2 satuan di sebelah kiri  

    sumbu-𝑌 dan  7 satuan di atas sumbu-𝑋 

 

Kunci Jawaban Latihan 1.2 

1) 𝐷(−1, −2) dan 𝐵(5, 3) 

2) (−3, 1) 

3) (−3, −7) 

4) (5, −15) 

5) (0, −2) 

 

Kunci Jawab Pendalaman Materi Pembelajaran 1 

 

No. Jawaban  skore 

1 a. S 

b. B 

c. S 

d. B 

4 

2 A dan B, C dan D, G dan I 3 

3 A, B dan H, C dan D, G dan I 3 

4 B dan G 1 

5 A, B dan F, C dan D, A dan F, E dan G 4 

6 (7, 7) 1 

7 (3, 4) 1 

8 Kuadran I : A 

Kuadran II : B dan G 

Kuadran III : C dan F 

Kuadran IV : D 

4 
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9   𝑃(2, 3), 𝑄(6, 3), 𝑅(6, 5)𝑑𝑎𝑛 𝑆(2, 5).  

𝑃𝑄𝑅𝑆 berbentuk persegi panjang 

 

 

 

3 

10 (4, 4) 1 

 Jumlah 25 

Nilai = Jawaban Benar x 4 

 

Kunci Jawaban Tes Diagnostik Pembelajaran 2 

Gambar Pertanyaan 

 

 

 

garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

tidak berpotongan. Garis 𝑔 dan ℎ 

dikatakan dua garis yang saling sejajar 

 

 

 

Garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

berpotongan di satu titik dan 

membentuk sudut 90o . Garis 𝑔 dan 

ℎ dikatakan berpotongan saling tegak 

lurus 
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Gambar Pertanyaan 

 

 

 

Garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

berpotongan di satu titik. Apakah Garis 

𝑔 dan ℎ saling tegak lurus? 

Garis 𝑔 dan ℎ saling berpotongan tidak 

tegak lurus 

 

 

 

Garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

berpotongan di semua titik.  

Garis 𝑔 dan ℎ adalah dua garis yang 

saling berimpit 

 

Kunci jawab Pendalaman Materi Pembelajaran 2 

No. Jawaban  skore 

1 Garis 𝑙 sejajar sumbu-𝑌 dan tegak lurus sumbu-𝑋 karena 𝑃 dan 𝑄 

memiliki absis sama 

1 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3  𝑝 sejajar 𝑞 atau  

 𝑝 berpotongan dengan 𝑞 (tidak tegak lurus) 

1 

Jumlah skor maksimal 5 
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Nilai maksimal = Jumlah skor x 20  

 

Kunci Jawaban soal Uji Kompetensi 

Nomor Jawaban Nomor Jawaban Nilai 

1 B 6 B  

 

Nilai = Jumlah jawaban benar x 10 

2 D 7 B 

3 C 8 C 

4 C 9 A 

5 A 10 D 

   

 

G. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

 

1. Remidi  

Remidi dilakukan jika nilai pendalaman materi Ananda di bawah 75.  

Ananda dapat mempelajari kembali modul dan bertanya kepada guru jika kurang 

jelas 

 

2. Pengayaan  

Pengayaan dilakukan jika nilai pendalaman materi Ananda mencapai 75 atau 

lebih. Untuk pengayaan Ananda bisa mencari soal HOTS terkait koordinat 

kartesius atau mempelajari modul selanjutnya. 
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Keterangan : 

✓ Proyek dikerjakan secara kelompok dengan tetap memperhatikan Protokol 

Kesehatan 

✓ Laporan hasil proyek diserahkan paling lambat satu bulan setelah tugas proyek 

diterima 
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN (PROYEK) 

 

Nama Siswa    : ……………………………….. 

Kelas/Semester : VIII / 1 

 

No.  Aspek yang dinilai Skor Maksimum Skor Yang 

Diperoleh 

1 Kelengkapan proyek 3  

2 Ketepatan letak titik pada bidang koordinat 3  

3 Ketelitian dalam menggambar 3  

4 Kreativitas 3  

Jumlah 12  

 

             Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

12
 × 100 

 

 

 

Pedoman Penskoran  

 

No. Aspek Yang Dinilai Kriteria Hasil Skor 

1 Kelengkapan Proyek Proyek dikerjakan dengan lengkap 3 

Proyek dikerjakan kurang lengkap 2 

Proyek dikerjakan tidak lengkap 1 

2 Ketepatan Koordinat Koordinat diletakkan dengan tepat 3 

Koordinat diletakkan kurang tepat 2 

Koordinat diletakkan tidak tepat 1 

3 Ketelitian 

Menggambar 

Gambar dibuat dengan teliti 3 

Gambar dibuat kurang teliti 2 

Gambar dibuat tidak teliti 1 

4 Kreativitas Kreativitas merupakan ide siswa sendiri 3 

Kreativitas sebagian hasil meniru orang lain 2 

Kreativitas meniru hasil karya orang lain 1 
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