
NO NIM NAMA KELAS/SEMESTER STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1  K1309007 BAGUS 

SAPUTRO  

Kelas X, Semester 1 1. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk 

pangkat, akar, dan logaritma  

 

1.1 Menggunakan aturan 

pangkat, akar, dan logaritma  

 
 

2  K1309009 BAYU 

PAMUNGKAS  

Kelas X, Semester 1 1. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk pangkat, 

akar, dan logaritma  

 

1.2 Melakukan manipulasi 

aljabar dalam perhitungan 

yang melibatkan pangkat, akar, 

dan logaritma  

 
 

3  K1309011 CHOLIFAH 

FITRIA R  

Kelas X, Semester 1 2. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, 

persamaan dan fungsi kuadrat 

serta pertidaksamaan kuadrat  

 

2.1 Memahami konsep fungsi  

 
 

4  K1309013 DEDI 

PRASETYO  

Kelas X, Semester 1 2. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, 

persamaan dan fungsi kuadrat 

serta pertidaksamaan kuadrat  

 

2.2 Menggambar grafik fungsi 

aljabar sederhana dan fungsi 

kuadrat  

 
 

5  K1309019 DINI FITRIA 

SARI K  

Kelas X, Semester 1 2. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, 

persamaan dan fungsi kuadrat 

serta pertidaksamaan kuadrat  

 

2.3 Menggunakan sifat dan 

aturan tentang persamaan dan 

pertidaksamaan kuadrat  

 
 

6  k1309023 EMA ROSANA 

NURZEIN  

Kelas X, Semester 1 2. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, 

persamaan dan fungsi kuadrat 

serta pertidaksamaan kuadrat 

2.4 Melakukan manipulasi 

aljabar dalam perhitungan 

yang berkaitan dengan 

persamaan dan pertidaksamaan 

kuadrat  

 
 

7  K1309025 ERVINA 

YULIAS VEVA  

Kelas X, Semester 1 2. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, 

persamaan dan fungsi kuadrat 

serta pertidaksamaan kuadrat 

2.5 Merancang model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan persamaan 

dan/atau fungsi kuadrat  

 
 

8  k1309027 FADHILAH 

KUSUMASARI  

Kelas X, Semester 1 2. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, 

persamaan dan fungsi kuadrat 

serta pertidaksamaan kuadrat 

2.6 Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan persamaan 

dan/atau fungsi kuadrat dan 

penafsirannya  

 
 

9  K1309029 FARIDA 

TRISNAYANTI  

Kelas X, Semester 1 3. Memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear dan 

pertidaksamaan satu 

variabel  

 

3.1 Menyelesaikan sistem 

persamaan linear dan sistem 

persamaan campuran linear 

dan kuadrat dalam dua 

variable 

 



10  K1309031 FITRIA NUR 

HANIFAH  

Kelas X, Semester 1 3. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dan 

pertidaksamaan satu variabel 

3.2 Merancang model matematika 

dari masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan linear  

 

11  K1309035 HANA 

PARAMITA 

SARI  

Kelas X, Semester 1 3. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dan 

pertidaksamaan satu variabel 

3.3 Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dan 

penafsirannya  

 

12  K1309043 INTAN 

LARASWATI S  

Kelas X, Semester 1 3. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dan 

pertidaksamaan satu variabel 

3.4 Menyelesaikan 

pertidaksamaan satu variabel yang 

melibatkan bentuk pecahan 

aljabar  

 

13  K1309045 JAN LELAWATI  Kelas X, Semester 1 3. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dan 

pertidaksamaan satu variabel 

3.5 Merancang model matematika 

dari masalah yang berkaitan 

dengan pertidaksamaan satu 

variabel  

 

 

14  k1309049 LAILY WIKAN 

PRASANTI  

Kelas X, Semester 1 3. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dan 

pertidaksamaan satu variabel 

3.6 Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan pertidaksamaan 

satu variabel dan penafsirannya  

 

15  k1309055 MISTI 

SARWENDAH  

Kelas X, Semester 2 4. Menggunakan logika 

matematika dalam pemecahan 

masalah yang berkaitan 

dengan pernyataan majemuk 

dan pernyataan berkuantor  

 

4.1 Memahami pernyataan 

dalam matematika dan 

ingkaran atau negasinya  

 
 

16  K1309065 NURLAELATUL 

KHASANAH  

Kelas X, Semester 2 4. Menggunakan logika 

matematika dalam pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan 

pernyataan majemuk dan 

pernyataan berkuantor 

4.2 Menentukan nilai 

kebenaran dari suatu per-

nyataan majemuk dan 

pernyataan berkuantor  

 
 

17  k1309071 PUTRI DELY 

EKA SARI  

Kelas X, Semester 2 4. Menggunakan logika 

matematika dalam pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan 

pernyataan majemuk dan 

pernyataan berkuantor 

4.3 Merumuskan pernyataan 

yang setara dengan pernyataan 

majemuk atau pernyataan 

berkuantor yang diberikan  

 
 

18  K1309073 RAHAJENG 

OLGA S  

Kelas X, Semester 2 4. Menggunakan logika 

matematika dalam pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan 

pernyataan majemuk dan 

pernyataan berkuantor 

4.4 Menggunakan prinsip 

logika matematika yang 

berkaitan dengan pernyataan 

majemuk dan pernyataan 

berkuantor dalam penarikan 

kesimpulan dan pemecahan 

masalah  

 
 

19  K1309077 RIRIN YUNI 

ASTRIANI  

Kelas X, Semester 2 5.Menggunakan 

perbandingan, fungsi, 

persamaan, dan identitas 

trigonometri dalam 

pemecahan masalah  

 

5.1 Melakukan manipulasi 

aljabar dalam perhitungan 

teknis yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, 

persamaan dan identitas 

trigonometri  

 
 

20  K1309081 SAIDA 

ACHMAD  

Kelas X, Semester 2  5.2 Merancang model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, 

persamaan dan identitas 

trigonometri  

 
 

21  K1309083 SINTA 

HERYANTI  

Kelas X, Semester 2   



5.3 Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, 

persamaan dan identitas 

trigonometri, dan 

penafsirannya  

 
 

22  k1309087 SRI REJEKI  Kelas X, Semester 2 6. Menentukan kedudukan, 

jarak, dan besar sudut yang 

melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi 

tiga  

 

6.1 Menentukan kedudukan 

titik, garis, dan bidang dalam 

ruang dimensi tiga  

 
 

23  K1309089 SUHARTINI 

ROCHMAWATI  

Kelas X, Semester 2  6.2 Menentukan jarak dari titik 

ke garis dan dari titik ke 

bidang dalam ruang dimensi 

tiga  

 
 

24  K1309095 VERONIKA 

WINAHYU  

Kelas X, Semester 2   

 

 

6.3 Menentukan besar sudut 

antara garis dan bidang dan 

antara dua bidang dalam ruang 

dimensi tiga  

 
 

25  K1309097 WENDI 

FERDINTANIA  

Program Ilmu 

Pengetahuan Alam  

Kelas XI, Semester 1 

2. Menurunkan rumus 

trigonometri dan 

penggunaannya  

 

2.1 Menggunakan rumus sinus 

dan kosinus jumlah dua sudut, 

selisih dua sudut, dan sudut 

ganda untuk menghitung sinus 

dan kosinus sudut tertentu  

 
 

26  K1309099 WULAN DYAH 

K  

Program Ilmu 

Pengetahuan Alam  

Kelas XI, Semester 1 

 2.2 Menurunkan rumus jumlah 

dan selisih sinus dan kosinus  

 
 

27  k1309101 YUNISA 

HERNAWATI  

Program Ilmu 

Pengetahuan Alam  

Kelas XI, Semester 1 

 2.3 Menggunakan rumus 

jumlah dan selisih sinus dan 

kosinus  

 
 

 


