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SILABUS 

Nama Sekolah : SMA Negeri 78 Jakarta
Mata Pelajaran / Beban : Matematika 4  /  4 SKS

Kalkulus
Standar Kompetensi : : 2. Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah

Kompetensi 
Dasar Tingkat 

ranah

Indikator Pencapaian 
Kompetensi Tingkat 

ranah

Materi 
Pokok

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan/Alat

2.1 Mengguna
kan 
integral 
untuk 
menghitun
g luas 
daerah di 
bawah 
kurva dan 
volum 
benda 
putar

C4  Menyatakan luas daerah 
tertutup dibawah kurva 
dalam bentuk integral

 Menghitung luas daerah 
tertutup di bawah kurva 
dengan menggunakan 
integral. 

 Menyatakan volume benda 
putar dari daerah dibawah 
kurva yang diputar 
mengelilingi sumbu x, dan y 
( yang sejajar dengan sumbu 
X dan Y) dalam integral.

C2

C4

C2

Integra
l

Tatap muka
 Menentukan konsep dan aturan (rumus) 

luas daerah di bawah kurva dalam   
integral tentu.

 Menyatakan luas daerah dengan intgral 

tentu : 
b

a

dxxfL )(

ataupun 
n

m

dyyfL )(
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Kompetensi 
Dasar Tingkat 

ranah

Indikator Pencapaian 
Kompetensi Tingkat 

ranah

Materi 
Pokok

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan/Alat

 Menghitung volume benda 
putar dari daerah dibawah 
kurva yang diputar 
mengelilingi sumbu x, dan y 
( yang sejajar dengan sumbu 
X dan Y) dengan  integral.

C4  Menghitung luas daerah di bawah kurva 
dengan integral

 Menentukan konsep dan aturan (rumus) 
Volume benda putar dari daerah di 
bawah kurva yang diputar mengelilingi 
sumbu X  (garis y =k) maupun sumbu Y 
(garis x=h) dalam  integral tentu.

 Menyatakan Volume benda putar  dalam 
integral

 Menghitung volume benda putar dengan 
integral
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Kompetensi 
Dasar Tingkat 

ranah

Indikator Pencapaian 
Kompetensi Tingkat 

ranah

Materi 
Pokok

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan/Alat

Tugas terstruktur
 Menentukan luas daerah di bawah kurva 

(disajikan gambarnya) dengan integral.
 Menentukan luas daerah yang dibatasi 

oleh beberapa kurva dengan integral.
 Menentukan Volume benda putar dari 

suatu daerah di bawah kurva (disajikan 
gambarnya), diputar mengelilingi sumbu 
x dan sumbu Y (garis yang sejajar sumbu 
X atau Y) dengan integral.

 Menentukan Volume benda putar dari 
suatu daerah yang dibatasi oleg beberapa 
kurva, diputar mengelilingi sumbu x dan 
sumbu Y (garis yang sejajar sumbu X atau 
Y) dengan integral.

Tugas Mandiri
 Menyelesaiakan soal LKS tentang Luas 

daerah dan volume benda putar.

( Karakter bangsa yang muncul : Kreatif dan 
Rasa Ingin Tahu )
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