
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Lampiran 2  77 

DAFTAR ABSENSI SISWA KELAS VII C 

MTs NEGERI SURAKARTA II 

No. Nama 

Hari dan Tanggal 

Kamis, 

16-04-15 

Jum’at, 

17-04-15 

Kamis, 

23-04-15 

Jum’at, 

24-04-15 

1 Abdullah Fikri A √ √ √ √ 

2 Abelia Syalsa √ √ √ √ 

3 Afan Afifudin √ √ √ √ 

4 Afif Miftahudin √ √ √ √ 

5 Agus Nurosy √ √ √ √ 

6 Ammar Rizal Fahri √ √ √ √ 

7 Annisa Ziyadaturrohmah √ √ √ √ 

8 Aprilia Putri √ √ √ √ 

9 Aska Sofia Rosida √ √ √ √ 

10 Aslam Fajar Rohman √ √ √ √ 

11 Atasya Mei Hananti √ √ √ √ 

12 Bela Diena Aslamiyah √ √ √ √ 

13 Devia Nur Cahyani √ √ √ √ 

14 Dwi Nur Khasanah √ √ √ √ 

15 Dwi Yoga Putra √ √ √ √ 

16 Ekanda C M √ √ √ √ 

17 Erlina Ardanatasya √ √ √ √ 

18 Febri Tri H √ √ √ - 

19 Gilang R W √ √ √ - 

20 Hajid Abyan Zaky √ √ √ √ 

21 Hari Agus Santoso √ √ √ √ 

22 Ike Aprian Nurhidayah √ √ √ √ 

23 Irfansyah  Arya Maniana √ √ √ √ 

24 Kufita Sifaan √ √ √ √ 

25 Luthfiah Amaliadin A √ √ √ √ 
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26 Muhammad Abdul S √ √ √ √ 

27 Mutia Alipta Putri √ √ √ √ 

28 Nanda R √ √ √ √ 

29 Niko Andi P √ √ √ √ 

30 Nurlita Pidi Nugraheni √ √ √ √ 

31 Rizkia Alif F R √ √ √ √ 

32 Rosa Antika W √ √ √ √ 

33 Sandy Sholahuddin √ √ √ √ 

34 Shofia Fatikha Ashfia √ √ √ - 

35 Sholeh Ibrahim √ √ √ √ 

36 Siti Aisyah √ √ √ √ 

37 Tasya Madina √ √ √ √ 

38 Tri Putri Siti Fatimah √ √ √ √ 

39 Vito Andriyanto √ √ √ √ 

40 Wini Nur Warih Agustin √ √ √ √ 

Jumlah 40 40 40 37 



Lampiran 3  79 

DIALOG AWAL 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII SEMESTER 

GENAPMTs NEGERI SURAKARTA II 

TAHUN 2014/2015 

 

 

1. Bagaimana pengajaran yang dilakukan di MTs Negeri Surakarta II selama 

ini? 

Jawab: 

Pembelajaran yang selama ini dilakukan di MTs Negeri Surakarta II yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran ceramah, tetapi terkadang guru juga 

menerapkan berbagai macam strategi pada pembelajaran. 

 

2. Kendala apa saja yang sering ditemui saat proses pembelajaran berlangsung? 

Jawab: 

Pembelajaran matematika di MTs Negeri Surakarta II mengalami kendala 

pada sumber daya manusia, semangat belajar siswa, dan media/alat yang 

telah disediakan oleh sekolahan. 

 

3. Apakah siswa sering terlibat aktif dalam pembelajaran? 

Jawab: 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa sering terlibat aktif dalam 

pembelajaran, hal ini menunjukkan bahwa siswa paham dengan materi yang 

telah dijelaskan guru. Tetapi masih ada yang pasif walaupun mereka sudah 

memperhatikan guru saat mengajar. 
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Lampiran 4  81 

 

CATATAN OBSERVASI PENDAHULUAN 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIK MELALUI 

STRATEGI DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII  

SEMESTER GENAP MTs NEGERI SURAKARTA II  

TAHUN 2014/2015 

 

Kelas : VII C Hari/Tanggal : Sabtu, 11 April 2015 

Waktu : 07.40-08.20 Nama Guru: Iin Mukhoromah S. Pd 

 

A. TINDAKAN MENGAJAR 

1. Proses pembelajaran cenderung terpusat pada guru. 

2. Dalam pembelajaran guru lebih sering menggunakan strategi  ceramah. 

3. Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan 

masalah secara mandiri. 

4. Guru kurang memberi perhatian kepada siswa untuk selalu bertanya dan  

mengemukakan pendapat. 

 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa kurang memperhatikan saat guru menyampaikan materi pelajaran. 

2. Siswa tidak konsentrasi dalam belajar dan sering melakukan aktivitas yang 

lain seperti, berbicara dengan teman. 

3. Siswa masih sering ramai sehingga kondisi kelas menjadi kurang kondusif..  

4. Tanggung jawab belajar matematika siswa masih rendah. 

5. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

 

C. PENARIKAN MAKNA 

Proses pembelajaran masih terpusat pada guru. Siswa lebih sering 

melakukan aktifitas lain seperti berbicara dengan teman yang menyebabkan 

kondisi kelas menjadi gaduh dan tidak kondusif. Sehingga tanggung jawab 

belajar matematika siswa masih rendah. Adapun indikator tanggung jawab 

belajar matematika dapat diamati dari indikator berikut. 
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Lampiran 5  83 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I PERTEMUAN I 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGI DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI SURAKARTA II 

TAHUN 2014/2015 

    

Nama Guru          : Iin Mukhoromah, S.Pd 

Satuan Pendidikan      : MTs Negeri Surakarta II 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas / Semester      : VII C / Genap 

PokokBahasan       : Rotasi (perputaran) 

Sub Pokok Bahasan      : Memahami dan menemukan konsep rotasi (perputaran) 

Hari / Tanggal       : Kamis, 16 April 2015 

Jam pelajaran ke      :  1 - 2 (07.00 - 09.00) 

Jumlah siswa yang diamati :40 siswa 

 

I. TINDAK MENGAJAR 

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A.  

1.  

PENDAHULUAN 

Mengelola ruang, 

waktu, dan fasilitas 

belajar 

 

 

1.1 Hadir tepat waktu 

1.2 Menyediakan alat bantu 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang diperlukan 

1.3 Melaksanakan tugas rutin  

kelas 

1.4   Menggunakan waktu 

pembelajaran secara efektif 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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dan efisien.  

2.  Kegiatan awal 2.1   Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2.2   Menyampaikan gambaran 

model pembelajaran yang 

akan dilakukan, yaitu 

menggunakan strategi 

pembelajaran Discovery 

Learning. 

√ 

 

√ 

 

3. Memotivasi Siswa 3.1   Membangkitkan rasa ingin 

tahu siswa tentang materi 

rotasi (perputaran). 

3.2  Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan keterkaitan 

materi dengan kehidupan 

sehari-hari. 

3.3  Melakukan kegiatan yang 

menarik dan menciptakan 

persaingan yang sehat antar 

siswa. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

4. Apersepsi 4.1  Meninjau kembali materi  

pelajaran lampau yang 

berkaitan dengan materi rotasi 

(perputaran). 

√ 

 

 

 

 

B.  

1.  

PENGEMBANGAN 

Menggunakan strategi 

pembelajaran 

 

 

1.1 Menggunakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan lingkungan 

1.2 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang logis dan 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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sistematis. 

1.3 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara kelompok. 

 

√ 

2 Mengelola interaksi 

kelas 

3.1 Memberikan penjelasan dan 

petunjuk yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

mengenai materi rotasi 

(perputaran). 

3.2   Menggunakan pertanyaan 

untuk mendapat respons siswa 

3.3   Menjawab pertanyaan. 

3.4   Menciptakan keterlibatan aktif 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3.5   Mengakhiri pembelajaran satu 

pertemuan. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

3 Mengadakan variasi 

dalam membimbing 

siswa 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

luwes, terbuka, penuh 

perhatian, dan sabar kepada 

siswa 

4.2  Menghargai setiap pendapat 

siswa. 

4.3 Membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

4.4 Mendorong siswa untuk 

menumbuhkan sikap tanggung 

jawab belajar matematika. 

4.5 Menghargai setiap perbedaan 

pendapat siswa. 

4.6 Menekankan bagian-bagian 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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yang penting pada materi 

rotasi (perputaran). 

 

4 Melaksanakan evaluasi 

dan hasil belajar 

5.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 

5.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

5 Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

6.1   Efektivitas pembelajaran 

dengan strategi Discovery 

Learning 

6.2  Menguasai materi 

pembelajaran. 

6.3  Menggunaan bahasa lisan dan 

tulis secara baik, jelas, dan 

benar. 

6.4  Menguasai situasi dan kondisi 

kelas. 

6.5  Penampilan guru dalam proses 

pembelajaran baik dan 

menarik. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus 

dalam pembelajaran 

matematika 

7.1 Menguasai konsep dan simbol-

simbol matematika. 

7.2 Memberikan latihan 

penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

√ 

 

 

 

 

√ 
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C.  

1.  

PENERAPAN 

Strategi Discovery 

Learning 

 

1.1 Memberikan gambaran umum 

tentang pentingnya 

mempelajari matematika. 

1.2 Memberitahukan pokok 

bahasan yang akan dipelajari 

serta menjelaskan strategi 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

1.3 Siswa diberikan pengarahan 

untuk menemukan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari 

yang sesuai dengan materi 

rotasi (perputaran). 

1.4 Siswa dibagi dalam kelompok 

yang terdiri dari 5 siswa 

1.5 Guru meminta siswa untuk 

memahami konsep rotasi 

(perputaran). 

1.6 Guru memberikan suatu 

permasalahan yang berkaitan 

dengan materi rotasi 

(perputaran). 

1.7 Guru memberikan waktu 

kepada setiap  kelompok untuk 

memahami, mendiskusikan, 

dan merencanakan cara untuk 

menyelesaikan masalah 

tersebut. 

1.8 Guru membimbing siswa 

dalam setiap kegiatan. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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1.9 Siswa diberikan kesempatan 

untuk memaparkan hasil 

kerjanya di depan kelas. 

1.10 Guru memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

membandingkan dan 

mengoreksi hasil pekerjaannya 

dengan kelompok lain. 

1.11 Guru membimbing siswa 

untuk dapat menyimpulkan 

sendiri tentang materi rotasi 

(perputaran). 

1.12 Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa dan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

bertanya. 

1.13 Guru mengadakan refleksi 

dengan menanyakan kepada 

siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami siswa dan 

alternatif tindakan berikutnya. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

2.  Latihan Mandiri 2.1 Memberi soal yang berkaitan 

dengan materi rotasi 

(perputaran)untuk dikerjakan 

dirumah. 

2.2 Mengingatkan agar tugas 

dikerjakan dengan benar dan 

dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Tugas 3.1  Tugas diarahkan dengan jelas √  
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3.2  Menumbuhkan inisiatif siswa 

3.3  Menuntut tanggung jawab 

siswa. 

 

√ 

√ 

 

D.  

1.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi dari 

rotasi (perputaran). 

1.2 Siswa terlibat aktif dalam 

membuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

2.  TindakLanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan 

siswa. 

2.2 Menyarankan agar 

mempelajari kembali materi 

rotasi (perputaran). 

2.3 Menyarankan siswa untuk 

mempelajari terlebih dahulu 

materi selanjutnya. 

2.4 Memberikan PR  

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

II. TINDAK  BELAJAR 

No. Komponen Indikator 
Jumlah siswa 

(%) 

1.  Tanggung jawab belajar 

siswa 

1.1 Siswa  melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

1.2 Siswa mampu menepati 

janji 

1.3 Siswa mau menerima 

akibat dari perbuatannya 

18 siswa (45,00%) 

 

 

14 siswa (35,00%) 

 

16 siswa (40,00%) 
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Lampiran 6  91 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I PERTEMUAN II 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGI DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI SURAKARTA II 

TAHUN 2014/2015 

    

Nama Guru          : Iin Mukhoromah, S.Pd 

Satuan Pendidikan      : MTs Negeri Surakarta II 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas / Semester      : VII C / Genap 

Pokok Bahasan      : Rotasi (perputaran) 

Sub Pokok Bahasan      : Memahami dan menemukan konsep rotasi (perputaran) 

Hari / Tanggal       : Jum’at, 17 April 2015 

Jam pelajaranke      : 4 - 5 (09.55 - 11.15) 

Jumlah siswa yang diamati :40 siswa 

I. TINDAK MENGAJAR 

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A.  

1.  

PENDAHULUAN 

Mengelola ruang, 

waktu, dan fasilitas 

belajar 

 

 

1.1 Hadir tepat waktu 

1.2 Menyediakan alat bantu 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang diperlukan 

1.3 Melaksanakan tugas rutin  

kelas 

1.4   Menggunakan waktu 

pembelajaran secara efektif 

dan efisien.  

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

2.  Kegiatan awal 2.1   Menyampaikan tujuan √  
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pembelajaran 

2.2   Menyampaikan gambaran 

model pembelajaran yang 

akan dilakukan, yaitu 

menggunakan strategi 

pembelajaran Discovery 

Learning. 

 

√ 

3. Memotivasi Siswa 3.1   Membangkitkan rasa ingin 

tahu siswa tentang materi 

rotasi (perputaran). 

3.2  Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan keterkaitan 

materi dengan kehidupan 

sehari-hari. 

3.3  Melakukan kegiatan yang 

menarik dan menciptakan 

persaingan yang sehat antar 

siswa. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

4. Apersepsi 4.1  Meninjau kembali materi  

pelajaran lampau yang 

berkaitan dengan materi rotasi 

(perputaran). 

√ 

 

 

 

 

B.  

1.  

PENGEMBANGAN 

Menggunakan strategi 

pembelajaran 

 

 

1.1 Menggunakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan lingkungan 

1.2 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang logis dan 

sistematis. 

1.3 Melaksanakan kegiatan 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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pembelajaran secara individu.  

2 Mengelola interaksi 

kelas 

3.1 Memberikan penjelasan dan 

petunjuk yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

mengenai materi rotasi 

(perputaran). 

3.2   Menggunakan pertanyaan 

untuk mendapat respons siswa 

3.3   Menjawab pertanyaan. 

3.4   Menciptakan keterlibatan aktif 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3.5   Mengakhiri pembelajaran satu 

pertemuan. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

3 Mengadakan variasi 

dalam membimbing 

siswa 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

luwes, terbuka, penuh 

perhatian, dan sabar kepada 

siswa 

4.2  Menghargai setiap pendapat 

siswa. 

4.3 Membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

4.4 Mendorong siswa untuk 

menumbuhkan sikap tanggung 

jawab belajar matematika. 

4.5 Menghargai setiap perbedaan 

pendapat siswa. 

4.6 Menekankan bagian-bagian 

yang penting pada materi 

rotasi (perputaran). 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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4 Melaksanakan evaluasi 

dan hasil belajar 

5.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 

5.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

5 Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

6.1   Efektivitas pembelajaran 

dengan strategi Discovery 

Learning 

6.2  Menguasai materi 

pembelajaran. 

6.3  Menggunaan bahasa lisan dan 

tulis secara baik, jelas, dan 

benar. 

6.4  Menguasai situasi dan kondisi 

kelas. 

6.5  Penampilan guru dalam proses 

pembelajaran baik dan 

menarik. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus 

dalam pembelajaran 

matematika 

7.1 Menguasai konsep dan simbol-

simbol matematika. 

7.2 Memberikan latihan 

penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

√ 

 

 

 

 

√ 
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C.  

1.  

PENERAPAN 

Strategi Discovery 

Learning 

 

1.1 Memberikan gambaran umum 

tentang pentingnya 

mempelajari matematika. 

1.2 Memberitahukan pokok 

bahasan yang akan dipelajari 

serta menjelaskan strategi 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

1.3 Siswa diberikan pengarahan 

untuk menemukan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari 

yang sesuai dengan materi 

rotasi (perputaran). 

1.4 Siswa diminta untuk 

mengerjakan soal yang 

diberikan guru secara mandiri 

1.5 Guru meminta siswa untuk 

memahami konsep rotasi 

(perputaran). 

1.6 Guru memberikan suatu 

permasalahan yang berkaitan 

dengan materi rotasi 

(perputaran). 

1.7 Guru memberikan waktu 

kepada setiap  siswa untuk 

memahamidan merencanakan 

cara untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

1.8 Guru membimbing siswa 

dalam setiap kegiatan. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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1.9 Siswa diberikan kesempatan 

untuk memaparkan hasil 

kerjanya di depan kelas. 

1.10 Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk 

membandingkan dan 

mengoreksi hasil pekerjaannya 

dengan siswa yang lain. 

1.11 Guru membimbing siswa 

untuk dapat menyimpulkan 

sendiri tentang materi rotasi 

(perputaran). 

1.12 Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa dan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

bertanya. 

1.13 Guru mengadakan refleksi 

dengan menanyakan kepada 

siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami siswa dan 

alternatif tindakan berikutnya. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

2.  Latihan Mandiri 2.1 Memberi soal yang berkaitan 

dengan materi rotasi 

(perputaran). 

2.2 Memberi soal yang berkaitan 

dengan materi rotasi 

(perputaran) untuk dikerjakan 

dirumah. 

2.3 Menyampaikan garis besar 

cara penyelesaiannya. 

2.4 Mengingatkan agar tugas 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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dikerjakan dengan benar dan 

dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

3.  Tugas 3.1  Tugas diarahkan dengan jelas 

3.2  Menumbuhkan inisiatif siswa 

3.3  Menuntut tanggung jawab 

siswa. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

D.  

1.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi dari 

rotasi (perputaran). 

1.2 Siswa terlibat aktif dalam 

membuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

2.  Tindak Lanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan 

siswa. 

2.2 Menyarankan agar 

mempelajari kembali materi 

rotasi (perputaran). 

2.3 Menyarankan siswa untuk 

mempelajari terlebih dahulu 

materi selanjutnya. 

2.4 Memberikan PR  

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Lampiran 7  99 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II PERTEMUAN I 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGI DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI SURAKARTA II 

TAHUN 2014/2015 

    

Nama Guru          : Iin Mukhoromah, S.Pd 

Satuan Pendidikan      : MTs Negeri Surakarta II 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas / Semester      : VII C / Genap 

Pokok Bahasan      : Dilatasi (perkalian) 

Sub Pokok Bahasan      : Memahami dan menemukan konsep dilatasi (perkalian) 

Hari / Tanggal       : Kamis, 23 April 2015 

Jam pelajaran ke      :  1 - 2 (07.00 - 09.00) 

Jumlah siswa yang diamati :40 siswa 

I. TINDAK MENGAJAR 

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A.  

1.  

PENDAHULUAN 

Mengelola ruang, 

waktu, dan fasilitas 

belajar 

 

 

1.1 Hadir tepat waktu 

1.2 Menyediakan alat bantu 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang diperlukan 

1.3 Melaksanakan tugas rutin  

kelas 

1.4   Menggunakan waktu 

pembelajaran secara efektif 

dan efisien.  

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

2.  Kegiatan awal 2.1   Menyampaikan tujuan √  
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pembelajaran 

2.2   Menyampaikan gambaran 

model pembelajaran yang 

akan dilakukan, yaitu 

menggunakan strategi  

pembelajaran Discovery 

Learning. 

 

√ 

3. Memotivasi Siswa 3.1   Membangkitkan rasa ingin 

tahu siswa tentang materi 

dilatasi (perkalian). 

3.2  Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan keterkaitan 

materi dengan kehidupan 

sehari-hari. 

3.3  Melakukan kegiatan yang 

menarik dan menciptakan 

persaingan yang sehat antar 

siswa. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

4. Apersepsi 4.1  Meninjau kembali materi  

pelajaran lampau yang 

berkaitan dengan materi 

dilatasi (perkalian) 

√ 

 

 

 

 

B.  

1.  

PENGEMBANGAN 

Menggunakan strategi 

pembelajaran 

 

 

1.1 Menggunakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan lingkungan 

1.2 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang logis dan 

sistematis. 

1.3 Melaksanakan kegiatan 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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pembelajaran secara kelompok.  

2 Mengelola interaksi 

kelas 

3.1 Memberikan penjelasan dan 

petunjuk yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

mengenai materi dilatasi 

(perkalian). 

3.2   Menggunakan pertanyaan 

untuk mendapat respons siswa 

3.3   Menjawab pertanyaan. 

3.4   Menciptakan keterlibatan aktif 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3.5   Mengakhiri pembelajaran satu 

pertemuan. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

3 Mengadakan variasi 

dalam membimbing 

siswa 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

luwes, terbuka, penuh 

perhatian, dan sabar kepada 

siswa 

4.2  Menghargai setiap pendapat 

siswa. 

4.3 Membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

4.4 Mendorong siswa untuk 

menumbuhkan sikap tanggung 

jawab belajar matematika. 

4.5 Menghargai setiap perbedaan 

pendapat siswa. 

4.6 Menekankan bagian-bagian 

yang penting pada materi 

dilatasi (perkalian). 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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4 Melaksanakan evaluasi 

dan hasil belajar 

5.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 

5.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

5 Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

6.1   Efektivitas pembelajaran 

dengan strategi Discovery 

Learning 

6.2  Menguasai materi 

pembelajaran. 

6.3  Menggunaan bahasa lisan dan 

tulis secara baik, jelas, dan 

benar. 

6.4  Menguasai situasi dan kondisi 

kelas. 

6.5  Penampilan guru dalam proses 

pembelajaran baik dan 

menarik. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus 

dalam pembelajaran 

matematika 

7.1 Menguasai konsep dan simbol-

simbol matematika. 

7.2 Memberikan latihan 

penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

√ 

 

 

 

 

√ 
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C.  

1.  

PENERAPAN 

Strategi Discovery 

Learning 

 

1.1 Memberikan gambaran umum 

tentang pentingnya 

mempelajari matematika. 

1.2 Memberitahukan pokok 

bahasan yang akan dipelajari 

serta menjelaskan strategi 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

1.3 Siswa diberikan pengarahan 

untuk menemukan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari 

yang sesuai dengan materi 

dilatasi (perkalian). 

1.4 Siswa dibagi dalam kelompok 

yang terdiri dari 5 siswa 

1.5 Guru meminta siswa untuk 

memahami konsep dilatasi 

(perkalian). 

1.6 Guru memberikan suatu 

permasalahan yang berkaitan 

dengan materi dilatasi 

(perkalian). 

1.7 Guru memberikan waktu 

kepada setiap  kelompok untuk 

memahami, mendiskusikan, 

dan merencanakan cara untuk 

menyelesaikan masalah 

tersebut. 

1.8 Guru membimbing siswa 

dalam setiap kegiatan. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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1.9 Siswa diberikan kesempatan 

untuk memaparkan hasil 

kerjanya di depan kelas. 

1.10 Guru memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

membandingkan dan 

mengoreksi hasil pekerjaannya 

dengan kelompok lain. 

1.11 Guru membimbing siswa 

untuk dapat menyimpulkan 

sendiri tentang materi dilatasi 

(perkalian). 

1.12 Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa dan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

bertanya. 

1.13 Guru mengadakan refleksi 

dengan menanyakan kepada 

siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami siswa dan 

alternatif tindakan berikutnya. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

2.  Latihan Mandiri 2.1 Memberi soal yang berkaitan 

dengan materi dilatasi 

(perkalian) untuk dikerjakan 

dirumah. 

2.2 Menyampaikan garis besar 

cara penyelesaiannya. 

2.3 Mengingatkan agar tugas 

dikerjakan dengan benar dan 

dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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3.  Tugas 3.1  Tugas diarahkan dengan jelas 

3.2  Menumbuhkan inisiatif siswa 

3.3  Menuntut tanggung jawab 

siswa. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

D.  

1.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi dilatasi 

(perkalian). 

1.2 Siswa terlibat aktif dalam 

membuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

2.  Tindak Lanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan 

siswa. 

2.2 Menyarankan agar 

mempelajari kembali materi 

dilatasi (perkalian). 

2.3 Menyarankan siswa untuk 

mempelajari terlebih dahulu 

materi selanjutnya. 

2.4 Memberikan PR  

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

II. TINDAK  BELAJAR 

No. Komponen Indikator 
Jumlah siswa 

(%) 

1.  Tanggung jawab belajar 

siswa 

1.1 Siswa  melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

1.2 Siswa mampu menepati 

janji  

1.3 Siswa mau menerima 

akibat dari perbuatannya 

25 siswa (62,50%) 

 

 

23 siswa (57,50%) 

 

23 siswa (57,50%) 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II PERTEMUAN II 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGI DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI SURAKARTA II 

TAHUN 2014/2015 

    

Nama Guru           : Iin Mukhoromah, S.Pd 

Satuan Pendidikan       : MTs Negeri Surakarta II 

Mata Pelajaran       : Matematika 

Kelas / Semester       : VII C / Genap 

Pokok Bahasan       : Dilatasi (perkalian) 

Sub Pokok Bahasan       : Memahami dan menemukan konsep dilatasi (perkalian) 

Hari / Tanggal        : Jum’at, 24 April 2015 

Jam pelajaran ke       : 4 - 5 (09.55 - 11.15) 

Jumlah siswa yang diamati :40 siswa 

I. TINDAK MENGAJAR 

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A.  

1.  

PENDAHULUAN 

Mengelola ruang, 

waktu, dan fasilitas 

belajar 

 

 

1.1 Hadir tepat waktu 

1.2 Menyediakan alat bantu 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang diperlukan 

1.3 Melaksanakan tugas rutin  

kelas 

1.4   Menggunakan waktu 

pembelajaran secara efektif 

dan efisien.  

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

2.  Kegiatan awal 2.1   Menyampaikan tujuan √  
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pembelajaran 

2.2   Menyampaikan gambaran 

model pembelajaran yang 

akan dilakukan, yaitu 

menggunakan strategi 

pembelajaran Discovery 

Learning. 

 

√ 

3. Memotivasi Siswa 3.1   Membangkitkan rasa ingin 

tahu siswa tentang materi 

dilatasi (perkalian) 

3.2  Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan keterkaitan 

materi dengan kehidupan 

sehari-hari. 

3.3  Melakukan kegiatan yang 

menarik dan menciptakan 

persaingan yang sehat antar 

siswa. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

4. Apersepsi 4.1  Meninjau kembali materi  

pelajaran lampau yang 

berkaitan dengan materi 

dilatasi (perkalian). 

√ 

 

 

 

 

B.  

1.  

PENGEMBANGAN 

Menggunakan strategi 

pembelajaran 

 

 

1.1 Menggunakan jenis kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan lingkungan 

1.2 Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang logis dan 

sistematis. 

1.3 Melaksanakan kegiatan 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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pembelajaran secara individu.  

2 Mengelola interaksi 

kelas 

3.1 Memberikan penjelasan dan 

petunjuk yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

mengenai materi dilatasi 

(perkalian). 

3.2   Menggunakan pertanyaan 

untuk mendapat respons siswa 

3.3   Menjawab pertanyaan. 

3.4   Menciptakan keterlibatan aktif 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3.5   Mengakhiri pembelajaran satu 

pertemuan. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

3 Mengadakan variasi 

dalam membimbing 

siswa 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

luwes, terbuka, penuh 

perhatian, dan sabar kepada 

siswa 

4.2  Menghargai setiap pendapat 

siswa. 

4.3 Membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

4.4 Mendorong siswa untuk 

menumbuhkan sikap tanggung 

jawab belajar matematika. 

4.5 Menghargai setiap perbedaan 

pendapat siswa. 

4.6 Menekankan bagian-bagian 

yang penting pada materi 

dilatasi (perkalian). 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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4 Melaksanakan evaluasi 

dan hasil belajar 

5.1 Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 

5.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

5 Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

6.1   Efektivitas pembelajaran 

dengan strategi  Discovery 

Learning 

6.2  Menguasai materi 

pembelajaran. 

6.3  Menggunaan bahasa lisan dan 

tulis secara baik, jelas, dan 

benar. 

6.4  Menguasai situasi dan kondisi 

kelas. 

6.5  Penampilan guru dalam proses 

pembelajaran baik dan 

menarik. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus 

dalam pembelajaran 

matematika 

7.1 Menguasai konsep dan simbol-

simbol matematika. 

7.2 Memberikan latihan 

penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

√ 

 

 

 

 

√ 
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C.  

1.  

PENERAPAN 

Strategi Discovery 

Learning 

 

1.1 Memberikan gambaran umum 

tentang pentingnya 

mempelajari matematika. 

1.2 Memberitahukan pokok 

bahasan yang akan dipelajari 

serta menjelaskan strategi 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

1.3 Siswa diberikan pengarahan 

untuk menemukan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari 

yang sesuai dengan materi 

dilatasi (perkalian). 

1.4 Siswa diminta untuk 

mengerjakan soal yang 

diberikan guru secara mandiri 

1.5 Guru meminta siswa untuk 

memahami konsep dilatasi 

(perkalian). 

1.6 Guru memberikan suatu 

permasalahan yang berkaitan 

dengan materi dilatasi 

(perkalian). 

1.7 Guru memberikan waktu 

kepada setiap  siswa untuk 

memahami dan merencanakan 

cara untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

1.8 Guru membimbing siswa 

dalam setiap kegiatan. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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1.9 Siswa diberikan kesempatan 

untuk memaparkan hasil 

kerjanya di depan kelas. 

1.10 Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk 

membandingkan dan 

mengoreksi hasil pekerjaannya 

dengan siswa yang lain. 

1.11 Guru membimbing siswa 

untuk dapat menyimpulkan 

sendiri tentang materi dilatasi 

(perkalian). 

1.12 Guru mengevaluasi hasil 

diskusi siswa dan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

bertanya. 

1.13 Guru mengadakan refleksi 

dengan menanyakan kepada 

siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami siswa dan 

alternatif tindakan berikutnya. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

2.  Latihan Mandiri 2.1 Memberi soal yang berkaitan 

dengan materi dilatasi 

(perkalian). 

2.2 Memberi soal yang berkaitan 

dengan materi dilatasi 

(perkalian)untuk dikerjakan 

dirumah. 

2.3 Menyampaikan garis besar 

cara penyelesaiannya. 

2.4 Mengingatkan agar tugas 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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dikerjakan dengan benar dan 

dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

3.  Tugas 3.1  Tugas diarahkan dengan jelas 

3.2  Menumbuhkan inisiatif siswa 

3.3  Menuntut tanggung jawab 

siswa. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

D.  

1.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi dari 

dilatasi (perkalian). 

1.2 Siswa terlibat aktif dalam 

membuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

2.  Tindak Lanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan 

siswa. 

2.2 Menyarankan agar 

mempelajari kembali materi 

dilatasi (perkalian). 

2.3 Menyarankan siswa untuk 

mempelajari terlebih dahulu 

materi selanjutnya. 

2.4 Memberikan PR  

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I PERTEMUAN I 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGIDISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI II SURAKARTA 

TAHUN 2014/2015 

 

Satuan Pendidikan/ Kelas : MTs Negeri Surakarta II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII C / Genap 

Standar Kompetensi : Transformasi 

Kompetensi Dasar : 8.3 Memahami dan menemukan konsep rotasi 

(perputaran) 

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 April 2015 

Jam Pelajaran ke : 1 - 3 (07.00 - 09.00) 

Jumlah Siswa Hadir : 40 siswa 

Nama Guru : Iin Mukhoromah S. Pd 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2. Guru mengabsensi kehadiran siswa.  

3. Sebelum memulai materi guru memeriksa kesiapan dan kerapian siswa. 

4. Guru menyampaikan motivasi. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi ajar yang akan 

dipelajari. 

6. Guru menyampaikan materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

7. Guru menyampaikan materi rotasi (perputaran). 

8. Guru menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan serta cara 

pelaksanaannya. 
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9. Kegiatan pembelajaran menggunakan strategi discovery learning. 

10. Dengan menerapkan strategi discovery learning guru membimbing siswa 

untuk memahami dan menemukan konsep rotasi (perputaran). 

11. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 siswa. 

12. Guru memberikan permasalahan untuk didiskusikan agar timbul keinginan 

siswa untuk menyelidiki. 

13. Guru berperan sebagai fasilitator. 

14. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyajikan 

hasil kerjanya di depan. 

 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa masih terlihat kurang konsentrasi selama kegiatan pembelajaran. 

2. Sebagian siswa blum terlibat diskusi dalam kelompoknya.  

3. Masih ada beberapa siswa yang ramai saat pembelajaran berlangsung. 

4. Siswa yang belum paham bertanya kepada guru. 

5. Siswa memahami dan mengidentifikasi permasalahan yang diberikan guru 

bersama kelompoknya. 

6. Sebagian siswa sudah mampu dalam menyelesaikan masalah. 

7. Siswa berani menyajikan hasilnya di depan kelas. 

8. Siswa yang lain menanggapi hasil presentasi temannya. 
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C. PENARIKAN MAKNA 

Pada siklus I pertemuan I ini, tanggung jawab belajar siswa sudah 

mengalami peningkatan namun belum signifikan. Hal itu terlihat dari perubahan 

persentase indikator tanggung jawab belajar matematika siswa sebagai berikut. 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I PERTEMUAN II 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGIDISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI II SURAKARTA 

TAHUN 2014/2015 

 

Satuan Pendidikan/ Kelas : MTs Negeri Surakarta II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII C / Genap 

Standar Kompetensi : Transformasi 

Kompetensi Dasar : 8.3 Memahami dan menentukan konsep rotasi 

(perputaran) 

Hari/ Tanggal : Jum’at, 17 April 2015 

Jam Pelajaran ke : 5 – 6 (09.45 – 11.00) 

Jumlah Siswa Hadir : 40 siswa 

Nama Guru : Iin Mukhoromah S. Pd 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan berdo’a. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa.  

3. Sebelum memulai materi guru memeriksa kesiapan dan kerapian siswa. 

4. Guru menyampaikan motivasi. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi ajar yang akan 

dipelajari. 

6. Guru menyampaikan materi yang dipelajari sebelumnya yaitu materi rotasi 

(perputaran). 

7. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa untuk mengukur kemampuan 

siswa terhadap materi rotasi (perputaran). 

8. Guru berperan sebagai fasilitator. 

9. Guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyajikan hasil 

kerjanya di depan. 
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B. TINDAK BELAJAR 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUSII PERTEMUAN I 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGIDISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI II SURAKARTA 

TAHUN 2014/2015 

 

Satuan Pendidikan/ Kelas : MTs Negeri Surakarta II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII C / Genap 

Standar Kompetensi : Transformasi 

Kompetensi Dasar : 8.4 Memahami dan menemukan konsep dilatasi 

(perkalian) 

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 April 2015 

Jam Pelajaran ke : 1 – 3(07.00 –09.00) 

Jumlah Siswa Hadir : 40 siswa 

Nama Guru : Iin Mukhoromah S. Pd 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa.  

3. Sebelum memulai materi guru memeriksa kesiapan dan kerapian siswa. 

4. Guru menyampaikan motivasi. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi ajar yang akan 

dipelajari. 

6. Guru menyampaikan materi yang dipelajari sebelumnya. 

7. Guru menyampaikan materi dilatasi (perkalian). 

8. Guru menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan serta cara 

pelaksanaannya. 
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9. Kegiatan pembelajaran menggunakan strategi discovery learning. 

10. Dengan menerapkan strategi discovery learning guru membimbing siswa 

untuk memahami dan menemukan konsep dilatasi (perkalian). 

11. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 siswa. 

12. Guru memberikan permasalahan untuk didiskusikan agar timbul keinginan 

siswa untuk menyelidiki. 

13. Guru berperan sebagai fasilitator. 

14. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyajikan 

hasil kerjanya di depan. 

 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa masih terlihat kurang konsentrasi selama kegiatan pembelajaran. 

2. Sebagian siswa belum terlibat diskusi dalam kelompoknya. 

3. Masih ada beberapa siswa yang ramai saat pembelajaran berlangsung. 

4. Siswa yang belum paham bertanya pada guru. 

5. Siswa memahami dan mengidentifikasi permasalahan yang diberikan guru 

bersama kelompoknya. 

6. Sebagian siswa sudah mampu dalam menyelesaikan masalah. 

7. Siswa berani menyajikan hasilnya di depan kelas. 

8. Siswa yang lain menanggapi hasil presentasi temannya. 
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C. PENARIKAN MAKNA 

Pada siklus II pertemuan I ini, tanggung jawab belajar siswa sudah 

mengalami peningkatan namun belum signifikan. Hai itu terlihat dari perubahan 

persentase indikator tanggung jawab belajar matematika siswa sebagai berikut. 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUSII PERTEMUAN II 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGIDISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI II SURAKARTA 

TAHUN 2014/2015 

 

Satuan Pendidikan/ Kelas : MTs Negeri Surakarta II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII C / Genap 

Standar Kompetensi : Transformasi 

Kompetensi Dasar : 8.4 Memahami dan menemukan konsep dilatasi 

(perkalian) 

Hari/ Tanggal : Jum’at, 24 April 2015 

Jam Pelajaran ke : 5 – 6 (09.45 – 11.00) 

Jumlah Siswa Hadir : 37 siswa 

Nama Guru : Iin Mukhoromah S. Pd 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a. 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa.  

3. Sebelum memulai materi guru memeriksa kesiapan dan kerapian siswa. 

4. Guru menyampaikan motivasi. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi ajar yang akan 

dipelajari. 

6. Guru menyampaikan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu dilatasi 

(perkalian). 

7. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa untuk mengukur kemampuan 

siswa terhadap materi dilatasi (perkalian). 

8. Guru berperan sebagai fasilitator. 

9. Guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyajikan hasil 

kerjanya di depan. 
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TANGGAPAN GURU MATEMATIKA SETELAH PENELITIAN 

PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGI DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI SURAKARTA II 

TAHUN 2014/2015 

 

A. IDENTITAS GURU 

1. Nama Lengkap    : Iin Mukhoromah, S.Pd  

2. NIP      : 198011192007012011 

3. Pendidikan     : S-1 

4. Pengalaman mengajar matematika SMP : 11 tahun 

5. Sekarang mengajar matematika SMP kelas : VII (Tujuh) 

 

B. TANGGAPAN GURU      

1. Penggunaan strategi Discovery Learning 

Jawab: 

Dengan menggunakan strategi Discovery Learning, pembelajaran menjadi 

terarah dan dapat menumbuhkan keinginan siswa untuk belajar matematika. 

Siswa dalam pembelajaran lebih aktif dan mau mencoba mengerjakan tugas 

yang diberikan guru dengan bimbimgan guru. 

2. Perhatian siswa dalam pembelajaran 

Jawab: 

Dalam proses pembelajaran, siswa lebih serius dan memperhatikan saat 

guru menjelaskan materi. Siswa memperhatikan perintah guru dan 

mengerjakan tugasnya secara sungguh-sungguh dan memperhatikan setiap 

angkah dalam tugasnya. 

3. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 

Jawab: 

Siswa terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran. Siswa berani bertanya 

mengenai materi yang belum paham dan menjawab soal maupun pertanyaan 

yang diajukan guru. Dalam mengerjakan soal diskusi siswa juga 
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mendiskusikan tugasnya dengan teman sekelompoknya sesuai dengan 

langkah ataupun petunjuk yang telah disediakan. 

4. Tanggung jawab belajar matematika siswa 

a. Mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-

sungguh 

Jawab: 

Sebagian besar siswa mengalami peningkatandalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-sungguh. Siswa merasa 

tertantang dengan soal yang diberikan guru, maka siswa mengerjakan 

soal dengan sungguh-sungguh sesuai langkah dan petunjuk yang 

diberikan guru dalam lembar kerja siswa. 

b. Mampu menepati janji 

Jawab: 

Sebagian besar siswa mampu menepati janji kepada guru untuk 

mengerjakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh maka siswa 

menyelesaikan tugasnya. 

c. Mau menerima akibat dari perbuatannya 

Jawab: 

Siswa mau menerima akibat dari perbuatannya dalam proses 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

5. Kemampuan siswa dalam belajar 

Jawab: 

Kemampuan siswa dalam menerima pelajaran semakin meningkat. Siswa 

mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Selain itu, 

dengan strategi Discovery Learning siswa semakin semangat dalam belajar 

dan mudah mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa lebih 

sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( SIKLUS I PERTEMUAN I) 

 

Nama Sekolah  : MTs Surakarta II 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester     : VII/Genap 

Materi Pokok  : Rotasi (Perputaran) 

Alokasi Waktu  : 3 X 40  menit ( 1 kali Pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti MTs: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapain Kompetensi 

1. 1.1 Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 

1.1.1 Bersyukur kepada Tuhan atas 

ciptaan dan keanekaragaman di 

alam semesta. 

2. 2.1   Menunjukkan perilaku konsisten dan 

teliti dalam melakukan aktivitas di 

rumah, sekolah, dan masyarakat 

sebagai wujud implementasi 

pemahaman tentang transformasi pada 

rotasi (perputaran). 

2.1.1 Menemukan dan memahami 

konsep rotasi (perputaran). 

2.1.2 Melakukan dan menyelesaikan 

masalah konsep rotasi 

(perputaran). 

3. 3.9 Memahami konsep transformasi 

(dilatasi, translasi, pencerminan dan 

rotasi). 

3.9.1 Menyebutkan pengertian rotasi 

(perputaran). 

3.9.2 Menerapkannya rotasi  dalam 

pemecahan masalah sederhana. 

4. 4.6 Menerapkan prinsip-prinsip 

transformasi (dilatasi, translasi, 

pencerminan dan rotasi). 

 

4.6.1 Bisa menentukan perputaran 

suatu objek atau bangun 

geometri terhadap suatu titik 

tertentu dengan menggunakan 

kertas petak. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, 

diskusi kelompok, siswa dapat: 

1. Memiliki rasa ingin tahu mengenai rotasi benda/objek khususnya benda 

datar untuk mengidentifikasi. 

2. Memiliki rasa percaya diri dalam menyelesaikan masalah. 

3. Menyebutkan dengan tepat pengertian rotasi. 

4. Menerapkan  rotasi dalam pemecahan masalah sederhana 
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5. Menentukan perputaran suatu objek atau bangun geometri terhadap suatu 

titik tertentu dengan menggunakan kertas petak. 

D. Materi Pembelajaran 
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Untuk bisa melakukan rotasi diperlukan informasi tentang sudut rotasi, arah 

rotasi, dan titik pusat rotasi. 

 Sudut rotasi 

Besar sudut rotasi bernilai 0° - 360°. Namun, untuk kali ini siswa hanya 

akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90°, 180°, 

270°, dan 360°. 

 Arah rotasi 

Berdasarkan aturan penentuan kuadran maka arah rotasi positif jika 

berlawanan arah jarum jam, sedangkan arah rotasi negatife jika searah jarum 

jam. 

 Titik pusat rotasi 

Titik pusat rotasi berupa suatu titik koordinat. Jika titik pusat rotasi tidak 

ditentukan maka titik pusat rotasi adalah titik asal O (0,0). 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientifik 

2. Model   : Discovery Learning 

3. Metode    : Pengamatan, tanya-jawab, dan diskusi 

  kelompok. 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran : Lembar Kerja Siswa 

2. Alat    : White board, spidol, penggaris 

3. Sumber Pembelajaran  :  

a. Buku Guru Matematika SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013. 

Halaman 512 sampai 516. 

b. Umi Salamah, dkk. 2013. Buku Siswa Matematika Kelas VII. Jakarta : 

Kemendikbud. Halaman 111 sampai 115. 

 

G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Tahap Scientific 
Deskripsi Kegiatan 

Waktu 
Guru Siswa 

Pendahuluan 

Konditioning 

Guru memberikan salam 

dan mengkondisikan 

siswa dan kelas sebelum 

pembelajaran. 

Siswa merespon salam 

dan pertanyaan dari guru 

yang berhubungan 

dengan kondisi saat 

pembelajaran. 15 

menit 

Apersepsi 

Guru memberikan 

informasi tentang materi 

sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari. 

Siswa menerima 

informasi tentang materi 

sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari. 
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Motivasi 

Guru menunjukkan 

kebermanfaatan materi 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

Siswa menerima 

informasi tentang 

kebermanfaatan materi 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

Tujuan Pembelajaran 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

materi rotasi 

(perputaran). 

Siswa meneima 

informasi tentang tujuan 

pembelajaran pada 

materi rotasi 

(perputaran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 

 

 

 

 

 

 

Simulation (stimulus/pemberian rangsangan) 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Guru meminta siswa 

untuk membuat 

kelompok yang terdiri 

dari 4 siswa. 

Siswa membuat 

kelompok yang terdiri 

dari 4 siswa. 

Guru meminta siswa 

membuka buku paket 

halaman 111. 

Siswa mengamati rotasi 

(perputaran) dari buku 

paket halaman 111. 

Guru meminta siswa 

untuk mengamati dan 

mencatat hal-hal yang 

penting dalam materi 

rotasi (perputaran). 

Siswa mengamati dan 

mencatat hal-hal yang 

dianggap penting dalam 

materi rotasi 

(perputaran). 

Menanya 

Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 

15 

menit 

Guru meminta siswa 

untuk bertanya tentang 

materi rotasi 

(perputaran). 

Siswa manyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

tentang materi rotasi 

(perputaran). 

Guru memancing siswa 

untuk bertanya terkait 

Siswa bertanya terkait 

dengan rotasi itu apa dan 
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Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan apa rotasi dan 

adakah titik yang tetap 

pada materi rotasi 

(perputaran). 

adakah titik yang tetap 

pada materi rotasi 

(perputaran). 

 

 

 

 

Mencoba 

Data collection (pengumpulan data) 

 

 

 

 

20 

menit 

Guru meminta siswa 

bersama kelompoknya 

untuk mendiskusikan 

bahasan yang ada di 

halaman 111-115 untuk 

menemukan dan 

memahami konsep rotasi 

(perputaran). 

Siswa secara 

berkelompok 

mendiskusikan materi 

rotasi di halaman 111-

115 untuk menemukan 

dan memahami konsep 

rotasi (perputaran). 

Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

lembar kerja siswa yang 

telah disediakan guru. 

Siswa bersama 

kelompoknya 

mendiskusikan soal di 

lembar kerja siswa yang 

telah disediakan guru. 

Menalar 

Data processing (pengolahan data) 

25 

menit 

Guru meminta siswa 

mendiskusikan 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

ataupun teman sebaya 

tentang materi rotasi 

(perputaran). 

Siswa secara 

berkelompok 

mendiskusikan 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

ataupun teman sebaya 

tentang materi rotasi 

(perputaran). 

Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

dan menyelesaikan soal 

Siswa secara 

berkelompok 

mendiskusikan dan 
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pada lembar kerja siswa 

yang telah disediakan 

guru. 

menyelesaikan soal pada 

lembar kerja siswa sesuai 

dengan petunjuk dan 

langkah yang telah 

disediakan oleh guru. 

Guru meminta siswa 

menentukan hasil 

diskusi dalam 

mengerjakan soal rotasi 

yang ada pada lembar 

kerja siswa  

Siswa menentukan hasil 

diskusi dalam 

mengerjakan soal rotasi 

yang ada pada lembar 

kerja siswa. 

Mengkomunikasikan 

 

 

 

 

 

 

Verification (pembuktian) 

15 

menit 

 

 

 

 

 

Guru meminta 2 atau 3 

siswa mewakili 

kelompoknya untuk  

mempresentasikan hasil 

diskusi tentang materi 

rotasi (perputaran).  

Siswa mewakili 

kelompoknya untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya 

tentang materi rotasi 

(perputaran). 

Guru meminta siswa 

dari kelompok lain 

untuk menanggapi hasil 

diskusi dari kelompok 

yang maju presentasi. 

Siswa dari kelompok lain 

menanggapi hasil diskusi 

dari kelompok yang 

maju presentasi. 

Menyimpulkan 

Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

15 

menit 

Guru meminta siswa 

untuk menyimpulkan 

hasil diskusi tentang 

materi rotasi 

(perputaran). 

Siswa menyimpulkan 

hasil diskusi tentang 

materi rotasi 

(perputaran). 

Penutup Refleksi Guru meminta siswa Siswa merefleksi 10 
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merefleksi penguasaan 

materi rotasi 

(perputaran) dengan 

membuat catatan 

penguasaan materi. 

penguasaan materi rotasi 

(perputaran) dengan 

membuat catatan 

penguasaan materi 

menit 

Kesimpulan 

Guru meminta siswa 

bersama-sama 

menyimpulkan materi 

rotasi (perputaran). 

Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi 

rotasi (perputaran). 

Tindak lanjut 

 

 

 

Guru memberikan 

pekerjaan rumah tentang 

materi yang telah  

dipelajari. 

Siswa mendapatkan 

pekerjaan rumah yang 

harus dikerjakan dan 

dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya. 10 

menit 

 

 

 

 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan yang akan 

datang. 

Siswa menerima 

informasi tentang materi 

yang akan dipelajari 

pada pertemuan yang 

akan datang. 

Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdo’a dan salam. 

Siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdo’a dan menjawab 

salam dari guru. 
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Lampiran 1 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Spiritual 

 

a. TeknikPenilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Pedoman observasi 

c. Kisi-kisi  : 

No 

Absen 

Sikap yang diamati 

Skor Nilai 

Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya keunikan pola keteraturan di alam 

semesta 

4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       
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38       

39       

40       

       

Keterangan : 

Kolom skor pada sikap spiritual sebagai berikut: 

1 : Sikap spiritual belum nampak. 

2 : Sikap spiritual mulai nampak 

3 : Sikap spiritual sudah tampak. 

4 : Sikap siritual membudidaya. 
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Lampiran 2 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan  : Kamis, 16 April 2015 

Indikator Penilaian Sikap : 

1. Menunjukkan sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Menunjukkan sikap menepati janji. 

3. Menunjukkan sikap mau menerima akibat dari perbuatannya. 

No 

Absen 

Sikap yang diamati 

Skor Nilai 

Menyelesaikan & 

melaksanakan tugas 

dengan sungguh-

sungguh 

Menepati janji Menerima akibat dari 

perbuatannya 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

1               

2               

3               

4               

5               

6               
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7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               
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Keterangan : 

Kolom skor pada sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh sebagai berikut: 

1 : Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak menyelesaikan dan 

melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. 

2 : Cukup baik jika menunjukkan tidak menyelesaikan dan melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

3 :Baik jika menunjukan sudah ada usaha dalam menyelesaikan dan melaksanakan 

tugas dengan sungguh-sungguh. 

4 : Sangat baik jika menunjukan sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

Kolom skor pada sikap menepati janji sebagai berikut: 

1 : Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak mau menepati janji. 

2 : Cukup baik jika tidak menepati janji. 

3 : Baik jika menunjukan sudah ada usaha untuk menepati janji. 

4 : Sangat baik jika menunjukan sikap menepati janji. 

Kolom skor pada sikap mau menerima akibat dari perbuatannya sebagai berikut: 

1 :Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak mau menerima akibat dari  

perbuatannya. 

2 : Cukup baik jika menunjukan tidak mau menerima akibat dari perbuatannya. 

3 : Baik jika menunjukan sudah ada usaha menerima akibat dari perbuatannya. 

4 : Sangat baik jika mau menerima akibat dari perbuatannya 

 

 

 

37               

38               

39               

40               
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Lampiran3 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Pengetahuan 

 

No Indikator 
Teknik  

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

No 

soal 
Skor 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Menemukan dan memahami 

konseprotasi (perputaran). 

Melakukan dan menyelesaikan 

masalah konsep rotasi 

(perputaran). 

Menerapkan rotasi (perputaran) 

dalam pemecahan masalah 

sederhana. 

 

Tes 

 

 

Uraian 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

30 

 

35 

 

35 

Skor Maksimal 100 
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Lampiran 4 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Ketrampilan 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

Waktu Pengamatan : Kamis, 16 April 2015 

 

Indikator: 

1. Kurang terampil jika sama sekali tidak memperagakan/menggunakan media 

dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

2. Terampil jika menunjukan sudah ada usaha memperagakan/menggunakan 

media dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

3. Sangat terampil jika menunjukan adanya usaha memperagakan/menggunakan 

media dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi.  

 

No 

Absen 

Ketrampilan menggunakan media dan 

menyelesaikan tugas 

Jumlah 

skor 
Nilai 

KT T ST   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      
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38      

39      

40      

Skor Maksimum 3  

 

Penilaian maksimum = 
                     

 
      

  

 

Keterangan      

KT : Kurang trampil Skor  : 1 

T : Terampil   : 2 

ST : Sangat trampil  : 3 

Skor maksimal = 3 

Kategori penilaian: 

1. Sangat baik jika ditunjukan minimal 3 kali partisipasi dalam pembelajaran 

2. Baik jika ditunjukan 2-3  kali partisipasi dalam pembelajaran 

3. Kurang jika ditunjukan 1 kali partisipasi dalam pembelajaran 
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Lampiran5 

 

Rubrik Penilaian Hasil Tes Kompetensi 

 

No Aspek Penilaian Rubrik Penilaian Skor 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Pemahaman 

terhadap konsep 

rotasi 

Penyelesaian dihubungkan dengan konsep 5 

Penyelesaian sudah menghubungan konsep 

tetapi belum benar 
3 

Penyelesaian sama sekali tidak dihubungkan 

dengan konsep  
1 

Penyelesaian tidak ada respon/jawaban 0 

Kebenaran dan 

jawaban akhir soal 

Semua tahapan Benar 5 

Sebagian besar tahapan benar 3 

Sebagian kecil tahapan benar 1 

Tidak ada tahapan 0 

Proses Perhitungan Proses perhitungan benar 5 

Proses perhitungan sebagaian besar benar 3 

Proses perhitungan sebagaian kecil saja yang 

benar 
2 

Proses perhitungan sama sekali salah 1 

Tidak ada respon/jawaban 0 

Skor maksimal = 15 

Skor minimal = 0 

 

Nilai Siswa : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( SIKLUS I PERTEMUAN II ) 

 

Nama Sekolah  : MTs Surakarta II 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester     : VII/ Genap 

Materi Pokok  : Rotasi (Perputaran) 

Alokasi Waktu  : 2 X 40  menit ( 1 kali Pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti MTs: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapain Kompetensi 

1. 1.1 Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 

1.1.1 Bersyukur kepada Tuhan atas 

ciptaan dan keanekaragaman di 

alam semesta. 

2. 2.1   Menunjukkan perilaku konsisten dan 

teliti dalam melakukan aktivitas di 

rumah, sekolah, dan masyarakat 

sebagai wujud implementasi 

pemahaman tentang transformasi pada 

rotasi (perputaran). 

2.1.1 Menemukan dan memahami 

konsep rotasi (perputaran). 

2.1.2 Melakukan dan menyelesaikan 

masalah konsep rotasi 

(perputaran). 

3. 3.9 Memahami konsep transformasi 

(dilatasi, translasi, pencerminan dan 

rotasi). 

3.9.1 Menyebutkan pengertian rotasi 

(perputaran). 

3.9.2 Menerapkannya rotasi dalam 

pemecahan masalah sederhana. 

4. 4.6 Menerapkan prinsip-prinsip 

transformasi (dilatasi, translasi, 

pencerminan dan rotasi). 

 

4.6.1 Bisa menentukan perputaran 

suatu objek atau bangun 

geometri terhadap suatu titik 

tertentu dengan menggunakan 

kertas petak. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, 

diskusi kelompok, siswa dapat: 

1. Memiliki rasa ingin tahu mengenai rotasi benda/objek khususnya benda 

datar untuk mengidentifikasi. 

2. Memiliki rasa percaya diri dalam menyelesaikan masalah. 

3. Menerapkan  rotasi dalam pemecahan masalah sederhana 

4. Menentukan perputaran suatu objek atau bangun geometri terhadap suatu 

titik tertentu dengan menggunakan kertas petak. 
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D. Materi Pembelajaran 

 

 

Untuk bisa melakukan rotasi diperlukan informasi tentang sudut rotasi, arah 

rotasi, dan titik pusat rotasi. 
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 Sudut rotasi 

Besar sudut rotasi bernilai 0° - 360°. Namun, untuk kali ini siswa hanya 

akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90°, 180°, 

270°, dan 360°. 

 Arah rotasi 

Berdasarkan aturan penentuan kuadran maka arah rotasi positif jika 

berlawanan arah jarum jam, sedangkan arah rotasi negative jika searah 

jarum jam. 

 Titik pusat rotasi 

Titik pusat rotasi berupa suatu titik koordinat. Jika titik pusat rotasi tidak 

ditentukan maka titik pusat rotasi adalah titik asal O (0,0). 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientifik 

2. Model   : Discovery Learning 

3. Metode    : Pengamatan, tanya-jawab, dan diskusi 

  kelompok. 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran : Lembar Kerja Siswa 

2. Alat    : White board, spidol, penggaris 

3. Sumber Pembelajaran  :  

a. Buku Guru Matematika SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013. 

Halaman 512 sampai 516. 

b. Umi Salamah, dkk. 2013. Buku Siswa Matematika Kelas VII. Jakarta : 

Kemendikbud. Halaman 111 sampai 115. 
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G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Tahap Scientific 
Deskripsi Kegiatan 

Waktu 
Guru Siswa 

Pendahuluan 

Konditioning 

Guru memberikan 

salam dan 

mengkondisikan siswa 

dan kelas sebelum 

pembelajaran. 

Siswa merespon salam 

dan pertanyaan dari 

guru yang berhubungan 

dengan kondisi saat 

pembelajaran. 

10 

menit 

Apersepsi 

Guru memberikan 

informasi tentang 

materi sebelumnya 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan 

dipelajari. 

Siswa menerima 

informasi tentang 

materi sebelumnya 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan 

dipelajari. 

Motivasi 

Guru menunjukkan 

kebermanfaatan 

materi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa menerima 

informasi tentang 

kermanfaatan materi 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

materi rotasi 

(perputaran). 

Siswa meneima 

informasi tentang 

tujuan pembelajaran 

pada materi rotasi 

(perputaran). 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 

 

 

 

 

Simulation (stimulus/pemberian rangsangan) 10 

menit 

 

 

 

 

Guru meminta siswa 

membuka buku paket 

halaman 111. 

Siswa mengamati 

rotasi (perputaran) 

dari buku paket 

halaman 111. 

Guru meminta siswa Siswa mengamati dan 
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Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk mengamati dan 

mencatat hal-hal yang 

penting dalam materi 

rotasi (perputaran). 

mencatat hal-hal yang 

dianggap penting 

dalam materi rotasi 

(perputaran). 

 

 

Menanya 

Problem statemen (pertanyaan/identifikasi 

masalah) 

5 menit 

Guru meminta siswa 

untuk bertanya tentang 

materi rotasi 

(perputaran). 

Siswa manyakan hal-

hal yang belum 

dipahami tentang 

materi rotasi 

(perputaran). 

Guru memancing siswa 

untuk bertanya terkait 

dengan apa rotasi dan 

adakah titik yang tetap 

pada materi rotasi 

(perputaran). 

Siswa bertanya 

terkait dengan rotasi 

itu apa dan adakah 

titik yang tetap pada 

materi rotasi 

(perputaran). 

Mencoba 

Data collection (pengumpulan data) 

10 

menit 

Guru meminta siswa 

untuk mengerjakan soal 

mandiri yang telah 

disediakan guru. 

Siswa mengerjakan 

soal yang telah 

disediakan guru 

secara mandiri. 

Menalar 

Data processing (pengolahan data) 

15 

menit 

Guru meminta siswa 

untuk menyelesaikan 

tugasnya secara mandiri. 

Siswa secara mandiri 

menyelesaikan soal 

yang telah disediakan 

guru. 

Guru meminta siswa 

menentukan hasil dalam 

mengerjakan soal rotasi. 

Siswa menentukan 

hasil dalam 

mengerjakan soal 



156 

  

rotasi. 

Mengkomunikasikan 

 

 

 

 

 

 

Verification (pembuktian) 

10 

menit 

 

 

 

 

 

Guru meminta 2 atau 3 

siswa untuk  

mempresentasikan 

pekerjaan mandirinya 

tentang materi rotasi 

(perputaran).  

Siswa 

mempresentasikan 

pekerjaan mandirinya 

tentang materi rotasi 

(perputaran). 

Guru meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

hasil pekerjaan dari 

temannya yang maju. 

Siswa menanggapi 

hasil pekerjaan 

temannya. 

Menyimpulkan 

Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi) 

5 menit 

Guru meminta siswa 

untuk menyimpulkan 

hasil pekerjaannya 

tentang materi rotasi 

(perputaran). 

Siswa menyimpulkan 

hasil pekerjaannya 

tentang materi rotasi 

(perputaran). 

Penutup 

 

Refleksi 

Guru meminta siswa 

merefleksi penguasaan 

materi rotasi 

(perputaran) dengan 

membuat catatan 

penguasaan materi. 

Siswa merefleksi 

penguasaan materi 

rotasi (perputaran) 

dengan membuat 

catatan penguasaan 

materi. 

10 

menit 

Kesimpulan 

Guru meminta siswa 

bersama-sama 

menyimpulkan materi 

rotasi (perputaran). 

Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi 

rotasi (perputaran). 

Post test Guru memberikan soal Siswa mengerjakan 10meni
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post test tentang materi 

rotasi (perputaran). 

soal post tes yang 

diberikan guru secara 

mandiri tentang 

materi rotasi 

(perputaran). 

t 

Tindak lanjut 

 

 

 

Guru memberikan 

pekerjaan rumah tentang 

materi yang telah  

dipelajari. 

Siswa mendapatkan 

pekerjaan rumah 

yang harus dikerjakan 

dan dikumpulkan 

pada pertemuan 

selanjutnya. 

5 menit 

 

 

 

 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan yang akan 

datang. 

Siswa menerima 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan yang akan 

datang. 

Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdo’a dan salam. 

Siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdo’a dan 

menjawab salam dari 

guru. 
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Lampiran 1 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Spiritual 

 

a. Teknik Penilaian  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen  : Pedoman observasi 

c. Kisi-kisi   : 

No 

Absen 

Sikap yang diamati 

Skor Nilai 

Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya keunikan pola keteraturan di alam 

semesta 

4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       
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38       

39       

40       

Keterangan : 

Kolom skor pada sikap spiritual sebagai berikut: 

1 : Sikap spiritual belum nampak. 

2 : Sikap spiritual mulai nampak 

3 : Sikap spiritual sudah tampak. 

4 : Sikap siritual membudidaya. 
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Lampiran 2 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan  : Jum’at, 17 April 2015 

Indikator Penilaian Sikap : 

1. Menunjukkan sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Menunjukkan sikap menepati janji. 

3. Menunjukkan sikap mau menerima akibat dari perbuatannya. 

No 

Absen 

Sikap yang diamati 

Skor Nilai 

Menyelesaikan & 

melaksanakan tugas 

dengan sungguh-

sungguh 

Menepati janji Menerima akibat dari 

perbuatannya 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

1               

2               

3               

4               

5               

6               
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7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               
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Keterangan : 

Kolom skor pada sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh sebagai berikut: 

1 : Kurang baik jika  menunjukan sama sekali tidak menyelesaikan dan 

melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. 

2 : Cukup baik jika menunjukkan tidak menyelesaikan dan melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

3 :Baik jika menunjukan sudah ada usaha dalam menyelesaikan dan melaksanakan 

tugas dengan sungguh-sungguh. 

4 : Sangat baik jika menunjukan sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

Kolom skor pada sikap menepati janji sebagai berikut: 

1 : Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak mau menepati janji. 

2 : Cukup baik jika tidak menepati janji. 

3 : Baik jika menunjukan sudah ada usaha untuk menepati janji. 

4 : Sangat baik jika menunjukan sikap menepati janji. 

Kolom skor pada sikap mau menerima akibat dari perbuatannya sebagai berikut: 

1 :Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak mau menerima akibat dari  

perbuatannya. 

2 : Cukup baik jika menunjukan tidak mau menerima akibat dari perbuatannya. 

3 : Baik jika menunjukan sudah ada usaha menerima akibat dari perbuatannya. 

4 : Sangat baik jika mau menerima akibat dari perbuatannya 

 

 

 

37               

38               

39               

40               
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Lampiran 3 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Pengetahuan 

 

No Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

No 

soal 
Skor 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Menemukan dan memahami 

konsep rotasi (perputaran). 

Melakukan dan menyelesaikan 

masalah konsep rotasi 

(perputaran). 

Menerapkan rotasi (perputaran) 

dalam pemecahan masalah 

sederhana. 

 

Tes 

 

 

Uraian 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

30 

 

35 

 

35 

Skor Maksimal 100 
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Lampiran 4 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Ketrampilan 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

Waktu Pengamatan : Jum’at, 17 April 2015 

Indikator  : 

1. Kurang terampil jika sama sekali tidak memperagakan/menggunakan media 

dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

2. Terampil jika menunjukan sudah ada usaha memperagakan/menggunakan 

media dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

3. Sangat terampil jika menunjukan adanya usaha memperagakan/menggunakan 

media dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

No 

Absen 

Ketrampilan menggunakan media dan 

menyelesaikan tugas 

Jumlah 

skor 
Nilai 

KT T ST   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      
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40      

Skor Maksimum 3  

 

Penilaian maksimum = 
                     

 
      

  

 

Keterangan      

KT : Kurang trampil Skor  : 1 

T : Terampil   : 2 

ST : Sangat trampil  : 3 

Skor maksimal = 3 

Kategori penilaian: 

1. Sangat baik jika ditunjukan minimal 3 kali partisipasi dalam pembelajaran 

2. Baik jika ditunjukan 2-3  kali partisipasi dalam pembelajaran 

3. Kurang jika ditunjukan 1 kali partisipasi dalam pembelajaran 
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Lampiran 5 

 

Rubrik Penilaian Hasil Tes Kompetensi 

 

No Aspek Penilaian Rubrik Penilaian Skor 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Pemahaman 

terhadap konsep 

rotasi 

Penyelesaian dihubungkan dengan konsep 5 

Penyelesaian sudah menghubungan konsep 

tetapi belum benar 
3 

Penyelesaian sama sekali tidak dihubungkan 

dengan konsep  
1 

Penyelesaian tidak ada respon/jawaban 0 

Kebenaran dan 

jawaban akhir soal 

Semua tahapan Benar 5 

Sebagian besar tahapan benar 3 

Sebagian kecil tahapan benar 1 

Tidak ada tahapan 0 

Proses Perhitungan Proses perhitungan benar 5 

Proses perhitungan sebagaian besar benar 3 

Proses perhitungan sebagaian kecil saja yang 

benar 
2 

Proses perhitungan sama sekali salah 1 

Tidak ada respon/jawaban 0 

Skor maksimal = 15 

Skor minimal = 0 

 

Nilai Siswa : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( SIKLUS I PERTEMUAN I) 

 

Nama Sekolah  : MTs Surakarta II 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester     : VII/Genap 

Materi Pokok  : Diatasi (Perkalian) 

Alokasi Waktu  : 3 X 45  menit ( 1 kali Pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti MTs: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapain Kompetensi 

1. 1.1 Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 

1.1.1 Bersyukur kepada Tuhan atas 

ciptaan dan keanekaragaman di 

alam semesta. 

2. 2.1   Menunjukkan perilaku konsisten dan 

teliti dalam melakukan aktivitas di 

rumah, sekolah, dan masyarakat 

sebagai wujud implementasi 

pemahaman tentang transformasi pada 

dilatasi (perkalian). 

2.1.1 Menemukan dan memahami 

konsep dilatasi (perkalian). 

2.1.2 Melakukan dan menyelesaikan 

masalah konsep dilatasi 

(perkalian). 

3. 3.9 Memahami konsep transformasi 

(dilatasi, translasi, pencerminan dan 

rotasi). 

3.9.1 Menyebutkan pengertian 

dilatasi (perkalian). 

3.9.2 Menerapkannya dilatasi 

(perkalian) dalam pemecahan 

masalah sederhana. 

4. 4.6 Menerapkan prinsip-prinsip 

transformasi (dilatasi, translasi, 

pencerminan dan rotasi). 

 

4.6.1 Bisa menentukan dilatasi 

(perkalian) suatu objek atau 

bangun geometri terhadap 

suatu titik tertentu dengan 

menggunakan kertas petak. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, 

diskusi kelompok, siswa dapat: 

1. Memiliki rasa ingin tahu mengenai dilatasi (perkalian) benda/objek 

khususnya benda datar untuk mengidentifikasi. 

2. Memiliki rasa percaya diri dalam menyelesaikan masalah. 

3. Menyebutkan dengan tepat pengertian dilatasi (perkalian). 

4. Menerapkan  dilatasi (perkalian) dalam pemecahan masalah sederhana. 
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5. Menentukan dilatasi (perkalian) suatu objek atau bangun geometri 

terhadap suatu titik tertentu dengan menggunakan kertas petak. 

D. Materi Pembelajaran 

Dilatasi (Perkalian)  

Perkalian (dilatasi) adalah peristiwa transformasi yang mengubah ukuran 

(memperbesar atau memperkecil) suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk 

bangunnya, contoh: Kamera digital. 

Untuk bisa melakukan dilatasi diperlukan informasi mengenai faktor skala dan 

pusat dilatasi: 

a. Faktor skala menentukan besarnya perbesaran/pengecilan dari bangun 

yang asli. Nilainya positif, nol, atau negatif. 

b. Pusat dilatasi berbentuk titik koordinat. Jika pusat dilatasi tidak ditentukan 

maka titik pusatnya adalah O (0,0). 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientifik 

2. Model   : Discovery Learning 

3. Metode    : Pengamatan, tanya-jawab, dan diskusi 

  kelompok. 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran : Lembar Kerja Siswa 

2. Alat    : White board, spidol, penggaris 

3. Sumber Pembelajaran  :  
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a. Buku Guru Matematika SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013. 

Halaman 516 sampai 520. 

b. Umi Salamah, dkk. 2013. Buku Siswa Matematika Kelas VII. Jakarta : 

Kemendikbud. Halaman 116 sampai 119. 

 

G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Tahap Scientific 
Deskripsi Kegiatan 

Waktu 
Guru Siswa 

Pendahuluan 

Konditioning 

Guru memberikan salam 

dan mengkondisikan 

siswa dan kelas sebelum 

pembelajaran. 

Siswa merespon salam 

dan pertanyaan dari guru 

yang berhubungan 

dengan kondisi saat 

pembelajaran. 

15 

menit 

Apersepsi 

Guru memberikan 

informasi tentang materi 

sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari. 

Siswa menerima 

informasi tentang materi 

sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari. 

Motivasi 

Guru menunjukkan 

kebermanfaatan materi 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

Siswa menerima 

informasi tentang 

kermanfaatan materi 

dalamkehidupan sehari-

hari. 

Tujuan Pembelajaran 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa meneima 

informasi tentang tujuan 

pembelajaran pada 

materi dilatasi 

(perkalian). 

 

 

Mengamati 

 

Simulation (stimulus/pemberian rangsangan) 10 

menit Guru meminta siswa Siswa membuat 
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Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk membuat 

kelompok yang terdiri 

dari 5 siswa. 

kelompok yang terdiri 

dari 5 siswa. 

 

 

 

 

 

 

Guru meminta siswa 

membuka buku paket 

halaman 116. 

Siswa mengamati rotasi 

(perputaran) dari buku 

paket halaman 116. 

Guru meminta siswa 

untuk mengamati dan 

mencatat hal-hal yang 

penting dalam materi 

dilatasi (perkalian). 

Siswa mengamati dan 

mencatat hal-hal yang 

dianggap penting dalam 

materi dilatasi 

(perkalian). 

Menanya 

Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 

15 

menit 

Guru meminta siswa 

untuk bertanya tentang 

materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa manyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

tentang materi dilatasi 

(perkalian). 

Guru memancing siswa 

untuk bertanya terkait 

dengan apa dilatasi dan 

adakah titik yang tetap 

pada materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa bertanya terkait 

dengan rotasi itu apa dan 

adakah titik yang tetap 

pada materi dilatasi 

(perkalian). 

Mencoba 

 

 

Data collection (pengumpulan data) 

 

 

 

 

20 

menit 

Guru meminta siswa 

bersama kelompoknya 

untuk mendiskusikan 

bahasan yang ada di 

halaman 116-119 untuk 

menemukan dan 

memahami konsep 

Siswa secara 

berkelompok 

mendiskusikan materi 

dilatasi di halaman 116-

119 untuk menemukan 

dan memahami konsep 

dilatasi (perkalian). 
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dilatasi (perkalian). 

Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

lembar kerja siswa yang 

telah disediakan guru. 

Siswa bersama 

kelompoknya 

mendiskusikan soal di 

lembar kerja siswa yang 

telah disediakan guru. 

Menalar 

Data processing (pengolahan data) 

25 

menit 

Guru meminta siswa 

mendiskusikan 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

ataupun teman sebaya 

tentang materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa secara 

berkelompok 

mendiskusikan 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

ataupun teman sebaya 

tentang materi dilatasi 

(perkalian). 

Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

dan menyelesaikan soal 

pada lembar kerja siswa 

yang telah disediakan 

guru. 

Siswa secara 

berkelompok 

mendiskusikan dan 

menyelesaikan soal pada 

lembar kerja siswa sesuai 

dengan petunjuk dan 

langkah yang telah 

disediakan oleh guru. 

Guru meminta siswa 

menentukan hasil 

diskusi dalam 

mengerjakan soal 

dilatasi yang ada pada 

lembar kerja siswa. 

 

Siswa menentukan hasil 

diskusi dalam 

mengerjakan soal dilatasi 

yang ada pada lembar 

kerja siswa. 
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Mengkomunikasikan 

 

 

 

 

 

 

Verification (pembuktian) 

15 

menit 

 

 

 

 

 

Guru meminta 2 atau 3 

siswa mewakili 

kelompoknya untuk  

mempresentasikan hasil 

diskusi tentang materi 

dilatasi (perkalian).  

Siswa mewakili 

kelompoknya untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya 

tentang materi dilatasi 

(perkalian). 

Guru meminta siswa 

dari kelompok lain 

untuk menanggapi hasil 

diskusi dari kelompok 

yang maju presentasi. 

Siswa dari kelompok lain 

menanggapi hasil diskusi 

dari kelompok yang 

maju presentasi. 

Menyimpulkan 

Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

15 

menit 

Guru meminta siswa 

untuk menyimpulkan 

hasil diskusi tentang 

materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa menyimpulkan 

hasil diskusi tentang 

materi dilatasi 

(perkalian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

 

Refleksi 

Guru meminta siswa 

merefleksi penguasaan 

materi dilatasi 

(perkalian) dengan 

membuat catatan 

penguasaan materi. 

Siswa merefleksi 

penguasaan materi 

dilatasi (perkalian) 

dengan membuat catatan 

penguasaan materi 10 

menit 

Kesimpulan 

Guru meminta siswa 

bersama-sama 

menyimpulkan materi 

dilatasi (perkalian). 

Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi 

dilatasi (perkalian). 

Tindak lanjut 

 

Guru memberikan 

pekerjaan rumah tentang 

Siswa mendapatkan 

pekerjaan rumah yang 

10 

menit 
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materi yang telah  

dipelajari. 

harus dikerjakan dan 

dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

 

 

 Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan yang akan 

datang. 

Siswa menerima 

informasi tentang materi 

yang akan dipelajari 

pada pertemuan yang 

akan datang. 

Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdo’a dan salam. 

Siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdo’a dan menjawab 

salam dari guru. 

H. Penilaian 

Teknik penilaian : Non Tes dan Tes 

Bentuk Penilaian : Observasi dan Tes Tertulis 

Instrumen Penelitian   : Pedoman dan Tes (Terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Surakarta, 23 April 2015 
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Lampiran 1 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Spiritual 

 

a. TeknikPenilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Pedoman observasi 

c. Kisi-kisi  : 

 No 

Absen 

Sikap yang diamati 

Skor Nilai 

Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya keunikan pola keteraturan di alam 

semesta 

4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       
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38       

39       

40       

       

Keterangan : 

Kolom skor pada sikap spiritual sebagai berikut: 

1 : Sikap spiritual belum nampak. 

2 : Sikap spiritual mulai nampak 

3 : Sikap spiritual sudah tampak. 

4 : Sikap siritual membudidaya. 
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Lampiran 2 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan  : Kamis, 23 April 2015 

Indikator Penilaian Sikap : 

1. Menunjukkan sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Menunjukkan sikap menepati janji. 

3. Menunjukkan sikap mau menerima akibat dari perbuatannya. 

No 

Absen 

Sikap yang diamati 

Skor Nilai 

Menyelesaikan & 

melaksanakan tugas 

dengan sungguh-

sungguh 

Menepati janji Menerima akibat dari 

perbuatannya 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

1               

2               

3               

4               

5               

6               
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7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               
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Keterangan : 

Kolom skor pada sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh sebagai berikut: 

1 : Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak menyelesaikan dan 

melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. 

2 : Cukup baik jika menunjukkan tidak menyelesaikan dan melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

3 :Baik jika menunjukan sudah ada usaha dalam menyelesaikan dan    

melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. 

4 : Sangat baik jika menunjukan sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

Kolom skor pada sikap menepati janji sebagai berikut: 

1 : Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak mau menepati janji. 

2 : Cukup baik jika tidak menepati janji. 

3 : Baik jika menunjukan sudah ada usaha untuk menepati janji. 

4 : Sangat baik jika menunjukan sikap menepati janji. 

Kolom skor pada sikap mau menerima akibat dari perbuatannya sebagai berikut: 

1 :Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak mau menerima akibat dari  

perbuatannya. 

2 : Cukup baik jika menunjukan tidak mau menerima akibat dari perbuatannya. 

3 : Baik jika menunjukan sudah ada usaha menerima akibat dari perbuatannya. 

4 : Sangat baik jika mau menerima akibat dari perbuatannya 

 

 

 

37               

38               

39               

40               
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Lampiran 3 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Pengetahuan 

 

No Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

No 

soal 
Skor 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Menemukan dan memahami 

konsep dilatasi (perkalian). 

Melakukan dan menyelesaikan 

masalah konsep dilatasi 

(perkalian). 

Menerapkan dilatasi (perkalian) 

dalam pemecahan masalah 

sederhana. 

Tes 

 

Uraian 

 

1 

2 

 

3 

30 

35 

 

35 

Skor Maksimal 100 
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Lampiran 4 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Ketrampilan 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

Waktu Pengamatan : Kamis, 23 April 2015 

 

Indikator: 

1. Kurang terampil jika sama sekali tidak memperagakan/menggunakan media 

dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

2. Terampil jika menunjukan sudah ada usaha memperagakan/menggunakan 

media dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

3. Sangat terampil jika menunjukan adanya usaha memperagakan/menggunakan 

media dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi.  

 

No 

Absen 

Ketrampilan menggunakan media dan 

menyelesaikan tugas 

Jumlah 

skor 
Nilai 

KT T ST   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      
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38      

39      

40      

Skor Maksimum 3  

 

Penilaian maksimum = 
                     

 
      

  

 

Keterangan      

KT : Kurang trampil Skor  : 1 

T : Terampil   : 2 

ST : Sangat trampil  : 3 

Skor maksimal = 3 

Kategori penilaian: 

1. Sangat baik jika ditunjukan minimal 3 kali partisipasi dalam pembelajaran 

2. Baik jika ditunjukan 2-3  kali partisipasi dalam pembelajaran 

3. Kurang jika ditunjukan 1 kali partisipasi dalam pembelajaran 
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Lampiran 5 

 

Rubrik Penilaian Hasil Tes Kompetensi 

 

No Aspek Penilaian Rubrik Penilaian Skor 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Pemahaman 

terhadap konsep 

dilatasi (perkalian) 

Penyelesaian dihubungkan dengan konsep 5 

Penyelesaian sudah menghubungan konsep 

tetapi belum benar 
3 

Penyelesaian sama sekali tidak dihubungkan 

dengan konsep  
1 

Penyelesaian tidak ada respon/jawaban 0 

Kebenaran dan 

jawaban akhir soal 

Semua tahapan Benar 5 

Sebagian besar tahapan benar 3 

Sebagian kecil tahapan benar 1 

Tidak ada tahapan 0 

Proses Perhitungan Proses perhitungan benar 5 

Proses perhitungan sebagaian besar benar 3 

Proses perhitungan sebagaian kecil saja yang 

benar 
2 

Proses perhitungan sama sekali salah 1 

Tidak ada respon/jawaban 0 

Skor maksimal = 15 

Skor minimal = 0 

 

Nilai Siswa : 
                         

 
     

 

 

 



Lampiran 17  190 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( SIKLUS I PERTEMUAN II ) 

 

Nama Sekolah  : MTs Surakarta II 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester     : VII/Genap 

Materi Pokok  : Diatasi (Perkalian) 

Alokasi Waktu  : 2 X 40  menit ( 1 kali Pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti MTs: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapain Kompetensi 

1. 1.1 Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 

1.1.1 Bersyukur kepada Tuhan atas 

ciptaan dan keanekaragaman di 

alam semesta. 

2. 2.1   Menunjukkan perilaku konsisten dan 

teliti dalam melakukan aktivitas di 

rumah, sekolah, dan masyarakat 

sebagai wujud implementasi 

pemahaman tentang transformasi pada 

dilatasi (perkalian). 

2.1.1 Menemukan dan memahami 

konsep dilatasi (perkalian). 

2.1.2 Melakukan dan menyelesaikan 

masalah konsep dilatasi 

(perkalian). 

3. 3.9 Memahami konsep transformasi 

(dilatasi, translasi, pencerminan dan 

rotasi). 

3.9.1 Menyebutkan pengertian 

dilatasi (perkalian). 

3.9.2 Menerapkannya dilatasi 

(perkalian) dalam pemecahan 

masalah sederhana. 

4. 4.6 Menerapkan prinsip-prinsip 

transformasi (dilatasi, translasi, 

pencerminan dan rotasi). 

 

4.6.1 Bisa menentukan dilatasi 

(perkalian) suatu objek atau 

bangun geometri terhadap 

suatu titik tertentu dengan 

menggunakan kertas petak. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, 

diskusi kelompok, siswa dapat: 

1. Memiliki rasa ingin tahu mengenai dilatasi (perkalian) benda/objek 

khususnya benda datar untuk mengidentifikasi. 

2. Memiliki rasa percaya diri dalam menyelesaikan masalah. 

3. Menyebutkan dengan tepat pengertian dilatasi (perkalian). 

4. Menerapkan  dilatasi (perkalian) dalam pemecahan masalah sederhana. 
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5. Menentukan dilatasi (perkalian) suatu objek atau bangun geometri 

terhadap suatu titik tertentu dengan menggunakan kertas petak. 

D. Materi Pembelajaran 

Dilatasi (Perkalian)  

Perkalian (dilatasi) adalah peristiwa transformasi yang mengubah ukuran 

(memperbesar atau memperkecil) suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk 

bangunnya, contoh: Kamera digital. 

Untuk bisa melakukan dilatasi diperlukan informasi mengenai faktor skala dan 

pusat dilatasi: 

a. Faktor skala menentukan besarnya perbesaran/pengecilan dari bangun 

yang asli. Nilainya positif, nol, atau negatif. 

b. Pusat dilatasi berbentuk titik koordinat. Jika pusat dilatasi tidak ditentukan 

maka titik pusatnya adalah O (0,0). 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientifik 

2. Model   : Discovery Learning 

3. Metode    : Pengamatan, tanya-jawab, dan diskusi 

kelompok. 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran : Lembar Kerja Siswa 

2. Alat    : White board, spidol, penggaris 

3. Sumber Pembelajaran  :  
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a. Buku Guru Matematika SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013. 

Halaman 516 sampai 520. 

b. Umi Salamah, dkk. 2013. Buku Siswa Matematika Kelas VII. Jakarta : 

Kemendikbud. Halaman 116 sampai 119. 

 

G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Tahap Scientific 
Deskripsi Kegiatan 

Waktu 
Guru Siswa 

Pendahuluan 

Konditioning 

Guru memberikan 

salam dan 

mengkondisikan siswa 

dan kelas sebelum 

pembelajaran. 

Siswa merespon salam 

dan pertanyaan dari 

guru yang berhubungan 

dengan kondisi saat 

pembelajaran. 

5 menit 

Apersepsi 

Guru memberikan 

informasi tentang 

materi sebelumnya 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan 

dipelajari. 

Siswa menerima 

informasi tentang 

materi sebelumnya 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan 

dipelajari. 

Motivasi 

Guru menunjukkan 

kebermanfaatan 

materi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa menerima 

informasi tentang 

kermanfaatan materi 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tujuan Pembelajaran 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa meneima 

informasi tentang 

tujuan pembelajaran 

pada materi dilatasi 

(perkalian). 
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Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 

 

 

 

Simulation (stimulus/pemberian rangsangan)  

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Guru meminta siswa 

membuka buku paket 

halaman 116. 

Siswa mengamati 

dilatasi (perkalian) 

dari buku paket 

halaman 116. 

Guru meminta siswa 

untuk mengamati dan 

mencatat hal-hal yang 

penting dalam materi 

dilatasi (perkalian). 

Siswa mengamati dan 

mencatat hal-hal yang 

dianggap penting 

dalam materi dilatasi 

(perkalian). 

Menanya 

Problem statemen (pertanyaan/identifikasi 

masalah) 

5 menit 

Guru meminta siswa 

untuk bertanya tentang 

materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa manyakan hal-

hal yang belum 

dipahami tentang 

materi dilatasi 

(perkalian). 

Guru memancing siswa 

untuk bertanya terkait 

dengan apa rotasi dan 

adakah titik yang tetap 

pada materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa bertanya 

terkait dengan rotasi 

itu apa dan adakah 

titik yang tetap pada 

materi dilatasi 

(perkalian). 

Mencoba 

Data collection (pengumpulan data) 

10 

menit 

Guru meminta siswa 

untuk mengerjakan soal 

mandiri yang telah 

disediakan guru. 

Siswa mengerjakan 

soal yang telah 

disediakan guru 

secara mandiri. 
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Menalar 

Data processing (pengolahan data) 

10 

menit 

Guru meminta siswa 

untuk menyelesaikan 

tugasnya secara mandiri. 

Siswa secara mandiri 

menyelesaikan soal 

yang telah disediakan 

guru. 

Guru meminta siswa 

menentukan hasil dalam 

mengerjakan soal 

dilatasi (perkalian). 

Siswa menentukan 

hasil dalam 

mengerjakan soal 

dilatasi (perkalian). 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasikan 

 

 

 

 

 

Verification (pembuktian)  

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

Guru meminta 2 atau 3 

siswa untuk  

mempresentasikan 

pekerjaan mandirinya 

tentang materi dilatasi 

(perkalian).  

Siswa 

mempresentasikan 

pekerjaan mandirinya 

tentang materi 

dilatasi (perkalian). 

Guru meminta siswa 

lain untuk menanggapi 

hasil pekerjaan dari 

temannya yang maju. 

Siswa menanggapi 

hasil pekerjaan 

temannya. 

Menyimpulkan 

Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi) 

5 menit 

Guru meminta siswa 

untuk menyimpulkan 

hasil pekerjaannya 

tentang materi dilatasi 

(perkalian). 

Siswa menyimpulkan 

hasil pekerjaannya 

tentang materi 

dilatasi (perkalian). 

 

 

 

Refleksi 

Guru meminta siswa 

merefleksi penguasaan 

materi dilatasi 

Siswa merefleksi 

penguasaan materi 

dilatasi (perkalian) 
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Penutup 

 

(perkalian) dengan 

membuat catatan 

penguasaan materi. 

dengan membuat 

catatan penguasaan 

materi. 

10 

menit 

Kesimpulan 

Guru meminta siswa 

bersama-sama 

menyimpulkan materi 

dilatasi (perkalian). 

Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi 

dilatasi (perkalian). 

Post test 

Guru memberikan soal 

post test tentang materi 

dilatasi (perkalian). 

Siswa mengerjakan 

soal post tes yang 

diberikan guru secara 

mandiri tentang 

materi dilatasi 

(perkalian). 

10 

menit 

Tindak lanjut 

 

 

 

Guru memberikan 

pekerjaan rumah tentang 

materi yang telah  

dipelajari. 

Siswa mendapatkan 

pekerjaan rumah 

yang harus dikerjakan 

dan dikumpulkan 

pada pertemuan 

selanjutnya. 

5 menit 

 

 

 

 

Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan yang akan 

datang. 

Siswa menerima 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan yang akan 

datang. 

Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdo’a dan salam. 

Siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdo’a dan 

menjawab salam dari 

guru. 
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Lampiran 1 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Spiritual 

 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Pedoman observasi 

c. Kisi-kisi  : 

No 

Absen 

Sikap yang diamati 

Skor Nilai 

Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan 

adanya keunikan pola keteraturan di alam 

semesta 

4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       



200 

 

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       
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38       

39       

40       

       

Keterangan : 

Kolom skor pada sikap spiritual sebagai berikut: 

1 : Sikap spiritual belum nampak. 

2 : Sikap spiritual mulai nampak 

3 : Sikap spiritual sudah tampak. 

4 : Sikap siritual membudidaya. 
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Lampiran 2 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan  : Jum’at, 24 April 2015 

Indikator Penilaian Sikap : 

1. Menunjukkan sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Menunjukkan sikap menepati janji. 

3. Menunjukkan sikap mau menerima akibat dari perbuatannya. 

No 

Absen 

Sikap yang diamati 

Skor Nilai 

Menyelesaikan & 

melaksanakan tugas 

dengan sungguh-

sungguh 

Menepati janji Menerima akibat dari 

perbuatannya 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

1               

2               

3               

4               

5               

6               
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7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               
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Keterangan : 

Kolom skor pada sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh sebagai berikut: 

1 : Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak menyelesaikan dan 

melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. 

2 : Cukup baik jika menunjukkan tidak menyelesaikan dan melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

3 :Baik jika menunjukan sudah ada usaha dalam menyelesaikan dan melaksanakan 

tugas dengan sungguh-sungguh. 

4 : Sangat baik jika menunjukan sikap menyelesaikan dan melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

Kolom skor pada sikap menepati janji sebagai berikut: 

1 : Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak mau menepati janji. 

2 : Cukup baik jika tidak menepati janji. 

3 : Baik jika menunjukan sudah ada usaha untuk menepati janji. 

4 : Sangat baik jika menunjukan sikap menepati janji. 

Kolom skor pada sikap mau menerima akibat dari perbuatannya sebagai berikut: 

1 :Kurang baik jika menunjukan sama sekali tidak mau menerima akibat dari  

perbuatannya. 

2 : Cukup baik jika menunjukan tidak mau menerima akibat dari perbuatannya. 

3 : Baik jika menunjukan sudah ada usaha menerima akibat dari perbuatannya. 

4 : Sangat baik jika mau menerima akibat dari perbuatannya 

 

 

 

37               

38               

39               

40               
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Lampiran 3 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Pengetahuan 

 

No Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

No 

soal 
Skor 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Menemukan dan memahami 

konsep dilatasi (perkalian). 

Melakukan dan menyelesaikan 

masalah konsep dilatasi 

(perkalian). 

Menerapkan dilatasi (perkalian) 

dalam pemecahan masalah 

sederhana. 

Tes 

 

Uraian 

 

1 

2 

 

3 

30 

35 

 

35 

Skor Maksimal 100 
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Lampiran 4 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Ketrampilan 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

Waktu Pengamatan : Jum’at, 24 April 2015 

 

Indikator: 

1. Kurang terampil jika sama sekali tidak memperagakan/menggunakan media 

dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

2. Terampil jika menunjukan sudah ada usaha memperagakan/menggunakan 

media dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi. 

3. Sangat terampil jika menunjukan adanya usaha memperagakan/menggunakan 

media dan menyelesaikan tugas terkait materi rotasi.  

 

No 

Absen 

Ketrampilan menggunakan media dan 

menyelesaikan tugas 

Jumlah 

skor 
Nilai 

KT T ST   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      
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38      

39      

40      

Skor Maksimum 3  

 

Penilaian maksimum = 
                     

 
      

  

 

Keterangan      

KT : Kurang trampil Skor  : 1 

T : Terampil   : 2 

ST : Sangat trampil  : 3 

Skor maksimal = 3 

Kategori penilaian: 

1. Sangat baik jika ditunjukan minimal 3 kali partisipasi dalam pembelajaran 

2. Baik jika ditunjukan 2-3  kali partisipasi dalam pembelajaran 

3. Kurang jika ditunjukan 1 kali partisipasi dalam pembelajaran 
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Lampiran 5 

 

Rubrik Penilaian Hasil Tes Kompetensi 

 

No Aspek Penilaian Rubrik Penilaian Skor 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Pemahaman 

terhadap konsep 

dilatasi (perkalian) 

Penyelesaian dihubungkan dengan konsep 5 

Penyelesaian sudah menghubungan konsep 

tetapi belum benar 
3 

Penyelesaian sama sekali tidak dihubungkan 

dengan konsep  
1 

Penyelesaian tidak ada respon/jawaban 0 

Kebenaran dan 

jawaban akhir soal 

Semua tahapan Benar 5 

Sebagian besar tahapan benar 3 

Sebagian kecil tahapan benar 1 

Tidak ada tahapan 0 

Proses Perhitungan Proses perhitungan benar 5 

Proses perhitungan sebagaian besar benar 3 

Proses perhitungan sebagaian kecil saja yang 

benar 
2 

Proses perhitungan sama sekali salah 1 

Tidak ada respon/jawaban 0 

Skor maksimal = 15 

Skor minimal = 0 

 

Nilai Siswa : 
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MATERI AJAR 

SIKLUS I 
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 Untuk bisa melakukan rotasi  diperlukan informasi tentang sudut rotasi, 

arah rotasi, dan titik pusat rotasi. 

 Sudut rotasi 

Besar sudut rotasi bernilai 0° - 360°. Namun, untuk kali ini siswa hanya 

akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90°, 180°, 

270°, dan 360°. 

 Arah rotasi 

Berdasarkan aturan penentuan kuadran maka arah rotasi positif jika 

berlawanan arah jarum jam, sedangkan arah rotasi negative jika searah 

jarum jam. 

 Titik pusat rotasi 

Titik pusat ritasi berupa suatu titik koordinat. Jika titik pusat rotasi tidak 

ditentukan maka titik pusat rotasi adalah titik asal O (0,0). 
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MATERI AJAR 

SIKLUS II 

 

Dilatasi (Perkalian)  

Perkalian (dilatasi) adalah peristiwa transformasi yang mengubah ukuran 

(memperbesar atau memperkecil) suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk 

bangunnya, contoh: Kamera digital. 

Untuk bisa melakukan dilatasi diperlukan informasi mengenai faktor skala dan 

pusat dilatasi: 

a. Faktor skala menentukan besarnya perbesaran/pengecilan dari bangun 

yang asli. Nilainya positif, nol, atau negatif. 

b. Pusat dilatasi berbentuk titik koordinat. Jika pusat dilatasi tidak ditentukan 

maka titik pusatnya adalah O (0,0). 

 

 



213 
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Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas! 

Soal : 

1. Dengan menggunakan kertas petak. Tentukan bayangan titik A1(1,2) 

dirotasikan sebesar 90
o
, titik B1(3,4) dirotasikan sebesar 180

o
, titik 

C1(5,6) dirotasikan sebesar 270
o
 dan D1(7,8) dirotasikan sebesar 360

o
 

dengan arah rotasi searah jarum jam! 

Penyelesaian: 

a. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

      R(O(0,0), 90
o
) 

A1(1,2)        A2(2, .........) 

b. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

                  R(O(0,0), 180
 o
) 

B1(3,4)                                      B2( ........, -4) 

c. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

        R(O(0,0), 270
o
) 

C1(5,6)         C2( ........, ........) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Pokok Bahasan : Rotasi (Perputaran) 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2015 

Kelas/Semester : VII C/Dua 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Anggota kelompok : 1. ...................................................... 

     2. ............................................................ 

     3. ............................................................ 

     4. ............................................................. 

     5. ............................................................. 
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d. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

        R(O(0,0), 360
o
) 

D1(7,8)         D2(........., .........) 

2. Dengan menggunakan kertas petak. Tentukan bayangan titik A1(2,1), 

B1(4,5) jika dirotasikan sebesar 90
o
, 180

o
, dan 270

o
dengan arah rotasi 

berlawanan arah jarum jam! 

Penyelesaian: 

a. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),90
o
) 

A1(2,1)                                      A2(-1, .....) 

b. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

       R(O(0,0),90
o
) 

B1(4,5)                                      B2(....., .....) 

c. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),180
o
) 

A1(2,1)                                      A3(....., -1) 

d. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),180
o
) 

B1(4,5)                                      B3(....., .....) 

e. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),270
o
) 

A1(2,1)                                      A4(1, .....) 

f. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),270
o
) 

B1(4,5)                                      B4(....., .....) 
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Kunci jawaban: 

1. Dengan menggunakan kertas petak. Tentukan bayangan titik A1(1,2) dirotasikan 

sebesar 90
o
, titik B1(3,4) dirotasikan sebesar 180

o
, titik C1(5,6) dirotasikan 

sebesar 270
o
 dan D1(7,8) dirotasikan sebesar 360

o
 dengan arah rotasi searah 

jarum jam! 

Penyelesaian: 

a. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

      R(O(0,0), 90
o
) 

A1(1,2)                                     A2(2, -1) 

b. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

        R(O(0,0), 180
 o
) 

B1(3,4)                                     B2(-3, -4) 

c. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

        R(O(0,0), 270
o
) 

C1(5,6)                                     C2(-6, 5) 

d. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

      R(O(0,0), 360
o
) 

D1(7,8)                                     D2(7, 8)  
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2. Dengan menggunakan kertas petak. Tentukan bayangan titik A1(2,1), 

B1(4,5) jika dirotasikan sebesar 90
o
, 180

o
, dan 270

o
dengan arah rotasi 

berlawanan arah jarum jam! 

Penyelesaian: 

a. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

          R(O(0,0),90
o
) 

A1(2,1)                                      A2(-1, 2) 

b. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

          R(O(0,0),90
o
) 

B1(4,5)                                      B2(-5, 4) 

c. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),180
o
) 

A1(2,1)                                      A3(-2, -1) 

d. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),180
o
) 

B1(4,5)                                      B3(-4, -5) 

e. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),270
o
) 

A1(2,1)                                      A4(1, -2) 

f. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

         R(O(0,0),270
o
) 

B1(4,5)                                      B4(5, -4) 
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Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas! 

Soal : 

1. Tentukan dilatasi dari titik dibawah ini jika didilatasikan dengan pusat tertentu 

dan faktor skala tertentu juga, kemudian isikan pada isian dibawah ini! 

a. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 1 

                        D(O(0,1)) 

  (1, 3)                                          (....., .....) 

b. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

                        D(O(0,2)) 

  (2, 4)                                          (....., .....) 

c. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 4 

                        D(O(0,4)) 

  (3, 5)                                          (....., .....) 

d. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 5 

           D(O(0,5)) 

  (-1, -2)                                          (....., .....) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Pokok Bahasan : Dilatasi (Perkalian) 

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2015 

Kelas/Semester : VII C/Dua 

Alokasi Waktu : 30 Menit 

Anggota kelompok :1. ........................................................ 

     2. ............................................................ 

     3. ............................................................ 

     4. ........................................................... 

  5. ........................................................... 
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2. Dengan menggunakan kertas petak, tentukan dilatasi dari titik dibawah ini jika 

didilatasikan dengan pusat tertentu dan faktor skala tertentu juga, kemudian 

isikan pada isian dibawah ini! 

a. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

                        D(O(0,2)) 

  (-2, -3)                                          (....., .....) 

 

 

 

b. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 4 

                        D(O(0,4)) 

  (1, 2)                                          (....., .....) 
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c. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 3 

                        D(O(0,3)) 

  (2, 2)                                          (....., .....) 
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3. Tentukan hasil dilatasinya dengan pusat dilatasi titik 

O(0,0). Apabila diketahui masing-masing: 

a. Segitiga ABC dengan A(0,0), B(0,3), dan C(2,0) didilatasikan dengan faktor 

skala 2. 

 

b. Persegi DEFG dengan D(0,0), E(0,2), F(2,2), dan G(2,0) didilatasikan 

dengan faktor 3. 
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c. Persegi panjang HIJK dengan H(0,0), I(2,0), J(2,3), dan K(0,3) didilatasikan 

dengan faktor 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



Lampiran 23  223 

Kunci Jawaban: 

1. Tentukan dilatasi dari titik dibawah ini jika didilatasikan dengan pusat tertentu 

dan faktor skala tertentu juga, kemudian isikan pada isian dibawah ini! 

a. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 1 

                        D(O(0,1)) 

  (1, 3)                                          (1, 3) 

b. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

                        D(O(0,2)) 

  (2, 4)                                          (4, 8) 

c. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 4 

                        D(O(0,4)) 

  (3, 5)                                          (12, 20) 

d. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 5 

           D(O(0,5)) 

  (-1, -2)                                          (-5, -10) 

2. Dengan menggunakan kertas petak, tentukan dilatasi dari titik dibawah ini jika 

didilatasikan dengan pusat tertentu dan faktor skala tertentu juga, kemudian 

isikan pada isian dibawah ini! 

a. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

                        D(O(0,2)) 

  (-2, -3)                                          (-4, -6) 
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b. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 4 

                        D(O(0,4)) 

  (1, 2)                                          (4, 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 3 

                        D(O(0,3)) 

  (2, 2)                                          (6, 6) 
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3. Tentukan hasil dilatasinya dengan pusat dilatasi titik 

O(0,0). Apabila diketahui masing-masing: 

a. Segitiga ABC dengan A(0,0), B(0,3), dan C(2,0) didilatasikan dengan faktor 

skala 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persegi DEFG dengan D(0,0), E(0,2), F(2,2), dan G(2,0) didilatasikan 

dengan faktor 3. 
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c. Persegi panjang HIJK dengan H(0,0), I(2,0), J(2,3), dan K(0,3) didilatasikan 

dengan faktor 4. 
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Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 

3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas! 

Soal : 

1. Dengan menggunakan kertas petak. Tentukan bayangan titik A1(4,6) jika 

dirotasikan sebesar  90
o
, 180

o
, 270

o 
dan 360

o
, dengan arah rotasi searah 

jarum jam! 

a. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

      R(O(0,0),90
o
) 

A1(4,6)       A2(....., .....) 

b. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

       R(O(0,0),180
o
) 

A1(4,6)       A3(....., .....) 

c. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

R(O(0,0),270
o
) 

A1(4,6)       A4( ....., .....) 

d. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

      R(O(0,0),270
o
) 

A1(4,6)       A5(....., .....) 

  

Lembar Kerja Siswa (LKS) Mandiri 

Pokok Bahasan : Rotasi (Perputaran) 

Hari/Tanggal : Jum’at, 17 April 2015 

Kelas/Semester : VII C/Dua 

Alokasi Waktu : 20 Menit 

Nama/No Absen : ........................................................ 
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Kunci jawaban: 

1. Dengan menggunakan kertas petak. Tentukan bayangan titik   A1(4, 6) 

jika dirotasikan sebesar  90
o
, 180

o
, 270

o 
dan 360

o
, dengan arah rotasi 

searah jarum jam! 

Penyelesaian: 

a. Rotasi terhadap titik pusat (0, 0) 

       R(O(0, 0), 90
o
) 

A1(4, 6)        A2(6, -4) 

b. Rotasi terhadap titik pusat (0, 0) 

       R(O(0, 0), 180
o
) 

A1(4, 6)        A3(-4, -6) 

c. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

       R(O(0, 0), 270
o
) 

A1(4, 6)        A4(-6, 4) 

d. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

       R(O(0, 0), 270
o
) 

A1(4, 6)        A5(4, 6) 
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2. Bangun datar dibawah ini setelah mengalami rotasi dengan pusat rotasi O (0,0) 

dan sudut rotasi tertentu.Tentukan besar sudut rotasi tersebut! Apakah arah rotasi 

berlawanan atau searah dengan arah jarum jam? 

Penyelesaian: 

(Gambar 1) 

a. Besar sudut rotasi 180
o
  

b. Searah jarum jam 

(Gambar 2) 

a. Besar sudut rotasi 90
o
 

b. Berlawanan arah jarum jam 

(Gambar 3) 

a. Besar sudut rotasi 180
o
 

b. Berlawanan arah jarum jam 

(Gambar 4) 

a. Besar sudut rotasi 270
o
 

b. Searah jarum jam 
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Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas! 

Soal : 

1. Dengan menggunakan kertas petak, tentukan dilatasi dari titik dibawah ini jika 

didilatasikan dengan pusat tertentu dan faktor skala tertentu juga, kemudian 

isikan pada isian dibawah ini! 

a. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

                        D(O(0,0), 2) 

  (2, 6)                                          (....., .....) 

Cara penyelesaian: 

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

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

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

b. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 4 

                        D(O(0,0), 4) 

  (4, 7)                                          (....., .....) 

Cara penyelesaian: 

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

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

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

c. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 5 

                        D(O(2,2), 5) 

  (3, 5)                                          (....., .....) 

Lembar Kerja Sisa (LKS) Mandiri 

Pokok Bahasan : Dilatasi (Perkalian) 

Hari/Tanggal : Jum’at, 24 April 2015 

Kelas/Semester : VII C/Dua 

Alokasi Waktu : 20 Menit 

Nama/No Absen : ........................................................ 
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Cara penyelesaian: 

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

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

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

2. Tentukan hasil dilatasinya dengan pusat dilatasi titik O(0,0). Apabila diketahui 

masing-masing: 

a. Segilima ABCDE dengan A(0,0), B(0,3), C(2,6), D(4,3), dan E(4,0) 

didilatasikan dengan faktor skala 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jajar genjang ABCD dengan A(0,0), B(1,2), C(4,2), dan D(3,0) didilatasikan 

dengan faktor 3. 
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Kunci Jawaban: 

1. Dengan menggunakan kertas petak, tentukan dilatasi dari titik dibawah ini jika 

didilatasikan dengan pusat tertentu dan faktor skala tertentu juga, kemudian 

isikan pada isian dibawah ini! 

a. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

                        D(O(0,0), 2) 

  (2, 6)                                          (4, 12) 

Cara penyelesaian: 

   (X x K, Y x K) =   (2 x 2, 6 x 2) 

                               =    (4, 12) 

b. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 4 

                        D(O(0,0), 4) 

  (4, 7)                                          (16, 28) 

Cara penyelesaian: 

   (X x K, Y x K) =    (4 x 4, 7 x 4) 

                               =     (16, 28) 

c. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 5 

                        D(O(2,2), 5) 

  (3, 5)                                          (7, 21) 

Cara penyelesaian: 

   ((K + P) x (X – P), (K + Q) x (Y – Q)) =    ((5 + 2) x (3 – 2), (5 + 2) x 

(5 – 2)) 

            =    ((7 x 1), (7 x 3)) 

            =    (7, 21) 
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2. Tentukan hasil dilatasinya dengan pusat dilatasi titik 

O(0,0). Apabila diketahui masing-masing: 

a. Segilima ABCDE dengan A(0,0), B(0,3), C(2,6), D(4,3), dan E(4,0) 

didilatasikan dengan faktor skala 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jajar genjang ABCD dengan A(0,0), B(1,2), C(4,2), dan D(3,0) didilatasikan 

dengan faktor 3. 
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PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI STRATEGI DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS VII 

SEMESTER GENAP MTs NEGERI SURAKARTA II TAHUN 2014/2015 

Daftar siswa yang mampu menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan 

sungguh-sungguh 

No. Nama 

Kemampuan menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh 

Sebelum 

tindakan 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 

1 Abdullah Fikri A √  √ √ √ 

2 Abelia Syalsa √ √ √ √ √ 

3 Afan Afifudin      

4 Afif Miftahudin    √ √ 

5 Agus Nurosy   √   

6 Ammar Rizal Fahri      

7 Annisa Ziyadaturrohmah  √ √ √ √ 

8 Aprilia Putri √   √ √ 

9 Aska Sofia Rosida √ √ √ √ √ 

10 Aslam Fajar Rohman  √ √  √ 

11 Atasya Mei Hananti   √ √ √ 

12 Bela Diena Aslamiyah √ √ √ √ √ 

13 Devia Nur Cahyani   √  √ 

14 Dwi Nur Khasanah    √ √ 

15 Dwi Yoga Putra     √ 

16 Ekanda C M √ √ √ √ √ 

17 Erlina Ardanatasya     √ 

18 Febri Tri H      

19 Gilang R W      

20 Hajid Abyan Zaky √ √ √ √ √ 

21 Hari Agus Santoso √     
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Tanggung jawab belajar  matematika =  
 

 
 x 100 %  

Keterangan :  

n = jumlah siswa yang mampu menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh 

N = jumlah siswa kelas VII C 

 

 

22 Ike Aprian Nurhidayah  √ √ √ √ 

23 Irfansyah  Arya Maniana √ √ √ √ √ 

24 Kufita Sifaan  √ √ √ √ 

25 Luthfiah Amaliadin A √ √ √ √ √ 

26 Muhammad Abdul S √ √ √   

27 Mutia Alipta Putri    √ √ 

28 Nanda R    √  

29 Niko Andi P    √ √ 

30 Nurlita Pidi Nugraheni √  √ √ √ 

31 Rizkia Alif F R  √   √ 

32 Rosa Antika W  √ √ √ √ 

33 Sandy Sholahuddin     √ 

34 Shofia Fatikha Ashfia √ √ √ √ √ 

35 Sholeh Ibrahim      

36 Siti Aisyah  √ √ √ √ 

37 Tasya Madina √ √ √ √ √ 

38 Tri Putri Siti Fatimah √  √ √ √ 

39 Vito Andriyanto    √ √ 

40 Wini Nur Warih Agustin √ √   √ 

Jumlah 16 18 22 25 31 

Persentase 40,00% 45,00% 55,00% 62,50% 77,50% 
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Daftar siswa yang mampu menepati janji 

No. Nama 

Kemampuan menepati janji 

Sebelum 

tindakan 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 

1 Abdullah Fikri A   √ √ √ 

2 Abelia Syalsa  √ √ √ √ 

3 Afan Afifudin    √ √ 

4 Afif Miftahudin      

5 Agus Nurosy    √ √ 

6 Ammar Rizal Fahri      

7 Annisa Ziyadaturrohmah √ √  √ √ 

8 Aprilia Putri √  √ √ √ 

9 Aska Sofia Rosida √ √ √ √ √ 

10 Aslam Fajar Rohman  √ √ √ √ 

11 Atasya Mei Hananti     √ 

12 Bela Diena Aslamiyah √ √ √ √ √ 

13 Devia Nur Cahyani √  √ √ √ 

14 Dwi Nur Khasanah     √ 

15 Dwi Yoga Putra      

16 Ekanda C M √ √ √ √ √ 

17 Erlina Ardanatasya    √ √ 

18 Febri Tri H    √ √ 

19 Gilang R W      

20 Hajid Abyan Zaky √ √ √  √ 

21 Hari Agus Santoso      

22 Ike Aprian Nurhidayah √  √ √ √ 

23 Irfansyah  Arya Maniana  √   √ 

24 Kufita Sifaan   √   

25 Luthfiah Amaliadin A √ √  √ √ 

26 Muhammad Abdul S      
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Tanggung jawab belajar  matematika =  
 

 
 x 100 %  

Keterangan :  

n = jumlah siswa yang mampu menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh 

N = jumlah siswa kelas VII C 

 

 

 

 

 

27 Mutia Alipta Putri    √ √ 

28 Nanda R      

29 Niko Andi P    √ √ 

30 Nurlita Pidi Nugraheni  √ √ √ √ 

31 Rizkia Alif F R   √ √  

32 Rosa Antika W    √ √ 

33 Sandy Sholahuddin   √   

34 Shofia Fatikha Ashfia  √   √ 

35 Sholeh Ibrahim      

36 Siti Aisyah   √ √ √ 

37 Tasya Madina  √ √   

38 Tri Putri Siti Fatimah √ √ √ √ √ 

39 Vito Andriyanto    √ √ 

40 Wini Nur Warih Agustin √ √ √  √ 

Jumlah 11 14 18 23 28 

Persentase 27,50% 35,00% 45,00% 57,50% 70,00% 
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Daftar siswa yang mampu menerima akibat dari perbuatannya 

No. Nama 

Kemampuan menerima akibat dari perbuatannya 

Sebelum 

tindakan 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 

1 Abdullah Fikri A  √ √ √ √ 

2 Abelia Syalsa √    √ 

3 Afan Afifudin √ √   √ 

4 Afif Miftahudin    √ √ 

5 Agus Nurosy   √ √ √ 

6 Ammar Rizal Fahri     √ 

7 Annisa Ziyadaturrohmah √ √ √ √ √ 

8 Aprilia Putri √ √ √  √ 

9 Aska Sofia Rosida   √ √ √ 

10 Aslam Fajar Rohman    √ √ 

11 Atasya Mei Hananti    √  

12 Bela Diena Aslamiyah   √ √ √ 

13 Devia Nur Cahyani     √ 

14 Dwi Nur Khasanah √ √ √ √  

15 Dwi Yoga Putra      

16 Ekanda C M √ √ √ √ √ 

17 Erlina Ardanatasya  √  √ √ 

18 Febri Tri H √ √ √  √ 

19 Gilang R W     √ 

20 Hajid Abyan Zaky √ √  √  

21 Hari Agus Santoso    √  

22 Ike Aprian Nurhidayah √ √ √  √ 

23 Irfansyah  Arya Maniana   √ √ √ 

24 Kufita Sifaan      

25 Luthfiah Amaliadin A √  √ √ √ 

26 Muhammad Abdul S      
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Tanggung jawab belajar  matematika =  
 

 
 x 100 %  

Keterangan :  

n = jumlah siswa yang mampu menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh 

N = jumlah siswa kelas VII C 

 

27 Mutia Alipta Putri  √ √   

28 Nanda R  √  √ √ 

29 Niko Andi P     √ 

30 Nurlita Pidi Nugraheni    √ √ 

31 Rizkia Alif F R  √ √   

32 Rosa Antika W   √  √ 

33 Sandy Sholahuddin √  √ √ √ 

34 Shofia Fatikha Ashfia   √ √ √ 

35 Sholeh Ibrahim     √ 

36 Siti Aisyah √   √ √ 

37 Tasya Madina √ √ √  √ 

38 Tri Putri Siti Fatimah    √  

39 Vito Andriyanto  √ √ √  

40 Wini Nur Warih Agustin  √  √ √ 

Jumlah 13 16 19 23 29 

Persentase 32,50% 40,00% 47,50% 57,50% 72,50% 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS VII C  

MTs NEGERI SURAKARTA II TAHUN 2014/2015 

 

No NAMA SISWA 
Penelitian pada pertemuan 

I II III IV 

1 Abdullah Fikri A 100 85 70 70 

2 Abelia Syalsa 100 85 100 100 

3 Afan Afifudin 100 80 70 60 

4 Afif Miftahudin 90 70 100 100 

5 Agus Nurosy 90 80 100 70 

6 Ammar Rizal Fahri 85 80 100 80 

7 Annisa Ziyadaturrohmah 100 80 100 70 

8 Aprilia Putri 100 85 100 90 

9 Aska Sofia Rosida 100 65 100 100 

10 Aslam Fajar Rohman 100 90 92,5 70 

11 Atasya Mei Hananti 100 70 100 55 

12 Bela Diena Aslamiyah 90 70 90 100 

13 Devia Nur Cahyani 90 90 90 95 

14 Dwi Nur Khasanah 100 70 100 100 

15 Dwi Yoga Putra 100 60 70 55 

16 Ekanda C M 90 60 100 100 

17 Erlina Ardanatasya 100 75 100 80 

18 Febri Tri H 100 10 92,5 - 

19 Gilang R W 90 65 100 - 

20 Hajid Abyan Zaky 85 75 100 100 

21 Hari Agus Santoso 100 95 70 95 

22 Ike Aprian Nurhidayah 100 60 100 95 

23 Irfansyah  Arya Maniana 100 65 92,5 100 

24 Kufita Sifaan 90 65 90 80 

25 Luthfiah Amaliadin A 100 85 100 100 
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26 Muhammad Abdul S 100 60 92,5 100 

27 Mutia Alipta Putri 100 75 100 100 

28 Nanda R 90 55 100 60 

29 Niko Andi P 85 90 100 95 

30 Nurlita Pidi Nugraheni 90 70 90 100 

31 Rizkia Alif F R 85 85 100 75 

32 Rosa Antika W 100 80 100 75 

33 Sandy Sholahuddin 100 75 92,5 80 

34 Shofia Fatikha Ashfia 90 75 90 - 

35 Sholeh Ibrahim 85 90 100 100 

36 Siti Aisyah 100 85 100 100 

37 Tasya Madina 100 60 100 100 

38 Tri Putri Siti Fatimah 100 80 100 55 

39 Vito Andriyanto 100 60 70 80 

40 Wini Nur Warih Agustin 100 80 100 70 

 Jumlah 40 40 40 37 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

(Kegiatan doa sebelum kegiatan pembelajaran) 

 

(Kegiatan guru membuka pelajaran dan mengabsensi siswa) 
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(Peneliti bersama dengan guru matematika dalam kegiatan pembelajaran) 

 

 

(Suasana kelas saat pembelajaran berlangsung) 
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(Pada saat guru menyampaikan materi) 

 

 

(Guru menuliskan materi di papan tulis) 
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(Guru membimbing dan membantu siswa yang mengalami kesulitan) 

 

 

(Pada saat siswa berdiskusi dengan kelompok) 
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(Pada saat siswa diminta guru untuk mencoba mengerjakan ke depan) 

 

 

(Siswa memaparkan hasil kerjanya di papan tulis) 
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(Kelompok mempresentasikan hasil diskusi) 

 

 

(Siswa mengajukan pertanyaan terhadap materi yang belum paham) 
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(Siswa mengerjakan post tes) 

 

(Siswa dihukum guru karena melakukan kesalahan) 
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(Peneliti bersama guru matematika melakukan evaluasi) 



 



 



 


