
PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

PENINGKATAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS  TOGETHER 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

(PTK pada siswa kelas VII Semester Ganjil SMP N 1 Ngemplak tahun 2014/2015) 

 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika yang dilakukan di SMP N 1 Ngemplak selama 

ini ? 

Jawab: Pembelajaran dilaksanakan seperti biasanya dengan menjelaskan materi sampai 

selesai sesuai dengan materi yang ditargetkan. Kadang ada juga sesi diskusi. 

2. Apakah ada kendala saat proses pembelajaran berlangsung? 

Jawab: Banyak siswa yang kurang bersemangat dan mengantuk dalam mengikuti proses 

pembelajran. Suasana kelas cenderung ramai dan sulit dikendalikan. 

3. Strategi pembelajaran apa yang diterapkan dalam proses belajar mengajar? 

Jawab : Strategi yang direpkan ceramah dan diskusi tetapi banyak siswa yang tidak 

memperhatikan. 

4. Bagaimana keadaan peserta didik jika dilihat dari cara memecahkan masalah selama proses 

pembelajaran matematika? 

Jawab : Mereka masih kurang bersemangat dalam memecahkan suatu persoalan.  

5. Bagaimana persiapan pembelajaran peserta didik selama ini? 

Jawab : Selama ini persiapan pembelajaran peserta didik masih kurang bersemangat karena 

menurut mereka pelajaran matematika hal yang sangat dibenci. 
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6. Jika dilihat dari  keberhasilan dalam proses mengajar, apakah sudah memenuhi kriteria 

KKM yang ditentukan? 

Jawab: Hanya beberapa murid saja yang memenuhi KKM  

 

 

  Surakarta,     Desember 2014 

 Guru Matematika 

 

 

               Sri Sumarni, S. Pd 

 



CATATAN OBSERVASI PENDAHULUAN 

PENINGKATAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS  TOGETHER 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

(PTK pada siswa kelas VII Semester Ganjil SMP N 1 Ngemplak tahun 2014/2015) 

 

Kelas : VII B Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2014 

Waktu : 10.30 – 12. 00 Nama Guru : Sri Sumarni 

 

A. TINDAKAN MENGAJAR 

1. Sebelum memulai pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2. Memulai pembelajaran mengecek absensi kelas untuk meneliti siswa yang tidak masuk. 

3. Kompetensi dasar dan indikator disampaikan sehingga siswa mengerti pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

4. Penyampaian materi penting kemudian siswa bekerja dalam diskusi kelompok dan 

mengerjakan tugas mandiri dengan efektif 

5. Selesai menyampaikan materi guru membentuk kelompok sesuai dengan jumlah siswa 

dibagi menjadi 8 kelompok. 

6. Saat diskusi peran guru membantu pada kelompok yang mengalami kesulitan.  

 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Banyak siswa yang masuk terlambat karena alas an tertentu sehingga focus masih terbagi. 

2. Saat pembelajaran berlangsung siswa masih banyak yang berbicara dengan teman 

dekatnya tidak memperhatikan penjelasan dari guru, ada siswa yang tidur-tiduran dan 

banyak siswa yang bermain-main. 

3. Siswa tidak mencatat apa yang telah diterapkan oleh guru didepan kelas. 

 

C. PENARIKAN MAKNA 

1. Pembelajaran yang dilakukan guru kelas VII B masih kurang berjalan karena masih 

banyak siswa yang merasa bosan.  

2. Siswa perlu diperketat dalam pelaksanaan proses belajarnya agar menghargai pada guru 

pelajaran dan suasana kelas bisa terkontrol. 

3. Aturan waktu harus benar-benar bisa dibuat sebaik mungkin sehingga guru selaku 

pengajar dan pengawas bisa terbangun rasa menghargai waktu dengan baik.  
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Peneliti, 

 

 

NOVIA SUCI KURNIAWATI 

A 410 100 176 

 



CATATAN LAPANGAN PUTARAN I 

 

PENINGKATAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS  TOGETHER 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

(PTK pada siswa kelas VII Semester Ganjil SMP N 1 Ngemplak tahun 2014/2015) 

 

Satuan Pendidikan/Kelas :  VII B 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Pokok Bahasan  :  Perbandingan  

Sub Pokok Bahasan  :  Perbandingan senilai 

Hari/Tanggal   : 3 November 2014 

Jam Pelajaran ke  :  10.30 – 12. 00 

Jumlah siswa hadir  :   32 siswa 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Sebelum memulai pembelajaran, suasana kelas dikondisikan siap belajar. 

2. Memulai pembelajaran tidak mengecek terdahulu absensi sehingga siswa yang yang tidak 

masuk kurang diperhatikan. 

3. Kompetensi dasar dan indikator belum disampaikan sehingga target yang akan di capai 

terhadap siswa kurang maksimal. 

4. Penyampaian materi untuk sebagai gambaran terlalu panjang sehingga waktu untuk 

diskusi kelompok dan mengerjakan tugas mandiri siswa kurang efektif dalam mengatur 

waktu.  

5. Selesai manyampaikan materi guru ,membentuk kelompok sesuai dengan jumlah siswa di 

bagi menjadi 8 kelompok.  

6. Saat diskusi guru membantu pada kelompok yang mengalami kesulitan kemudian 

mengingatkan kepada kelompok agar tidak mengalami perbedaan pendapat. 

 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Sebelum memulai pembelajaran masih ada beberapa siswa yang masuk terlambat, ada 

juga siswa yang menghabiskan jajan dikelas. 
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2. Saat diskusi berlangsung kelompok yang paling aktif baru beberapa kelompok saja yang 

aktif bertanya pada gurupembimbing untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

3. Masih ada siswa yang kurang kompak dalam kelompoknya sehingga permasalahan yang 

diberikan jawabannya kurang maksimal. 

C. PENARIKAN MAKNA 

1. Pembelajaran yang dilakukan dengan model pendekatan Scientific dengan strategi NHT 

masih kurang berjalan karena guru belum menguasai bagaimana seharusnya pendekatan 

Scientific dengan strategi NHT diterapkan di depan kelas.  

2. Siswa selaku obyek penelitian perlu diperketat dalam pelaksanaan proses 

belajarnya sehingga suasana kelas bisa terkontrol dan dapat benar-benar 

memahami materi. 

3. Masih adanya siswa yang kurang bergairah dalam pembelajaran sehingga perlu jadi 

perhatian khusus untuk dibimbing sehingga tercipta semangat dan disiplin mengikuti 

proses belajar mengajar.  

  

 

 

Peneliti, 

  

 

                            NOVIA SUCI KURNIAWATI 

A 410 100 176 

 



CATATAN LAPANGAN PUTARAN II 

 

PENINGKATAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS  TOGETHER 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

       (PTK pada siswa kelas VII Semester Ganjil SMP N 1 Ngemplak tahun 2014/2015) 

 

Satuan Pendidikan/Kelas :  VII B  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pokok Bahasan  : Perbandingan  

Sub Pokok Bahasan  : Perbandingan Berbalik Nilai 

Hari/Tanggal   : Senin, 17 November 2014 

Jam Pelajaran ke  :  10. 30 – 12. 00 

Jumlah siswa hadir  :   32 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Sebelum memulai pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2. Memulai pembelajaran mengecek absensi kelas untuk meneliti siswa yang tidak masuk. 

3. Kompetensi dasar dan indikator disampaikan sehingga siswa mengerti pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari.  

4. Penyampaian materi penting kemudian siswa bekerja dalam diskusi kelompok dan 

mengerjakan tugas mandiri dengan efektif. 

5. Selesai menyampaikan materi guru membentuk kelompok sesuai dengan jumlah siswa 

dibagi menjadi 8 kelompok. 

6. Saat diskusi peran guru membantu pada kelompok yang mengalami kesulitan. 

 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Sebelum memulai pembelajaran siswa sudah siap di tempat duduk masing-masing. 

2. Saat diskusi berlangsung kelompok yang aktif hamper semuanya terbukti kelompok yang 

mengalami kesulitan langsung bertanya dengan keadaan terkondisikan. 

3. Tugas yang diberikan dapat terselesaikan semua dan sudah mengalami peningkatan 

situasi di dalam kelas pada siklus II. 
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C. PENARIKAN MAKNA 

1. Pembelajaran yang sudah berjalan sesuai langkat NHT karena guru dan peneliti 

melakukan koordinasi sebelum siklus II di mulai. 

2. Siswa selaku obyek penelitian sudah mengetahui perannya sehingga pelaksanaan proses 

belajarnya suasana kelas terkontrol dan materi diterima dengan baik. 

3. Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga tercipta semangat dan 

disiplin mengikuti proses belajar mengajar.  

Peneliti, 

  

 

                            NOVIA SUCI KURNIAWATI 

A 410 100 176 
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PEMANTAUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

 

PENINGKATAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS  TOGETHER 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

        (PTK pada siswa kelas VII Semester Ganjil SMP N 1 Ngemplak  tahun 2014/2015) 

 

 

 

 

No Indikator No. Absen Peserta didik Jumlah 

1 
Siswa yang mampu memahami 

masalah. 

1, 2, 3, 5, 7, 8 , 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 27, 

30,31,32 

    

      25  

  2 

 

Siswa yang mampu merencakan 

pemecahan masalah 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 26,27, 

28 

 

  

       24 

3 
Siswa yang mampu menyelesaikan 

masalah 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25,30, 31, 32 

 

 

    28 

4 

 

Siswa yang mampu memeriksa 

kembali hasil dari suatu masalah 

matematika. 

 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31,32 

 

 

     26 

Lampiran 5 



PEDOMAN OBSERVASI KEMAMPUAN GURU SIKLUS I 

 

PENINGKATAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS  

TOGETHER PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

(PTK pada siswa kelas VII Semester Ganjil SMP N 1 Ngemplak 

tahun 2014/2015) 

 

 

Nama Guru   : Sri Sumarni 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII B. Ganjil 

Hari/Tanggal   : Senin. 03 November 2014 

Jam pelajaran ke  :  10. 30 – 12. 00 

Jumlah siswa yamg diamati :  32 

 

I. TINDAK MENGAJAR 

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A.  

1.  

PENDAHULUAN 

Kegiatan Awal 

 

1.1 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran tentang 

perbandingan 

1.2 Memberikan gambaran umum 

inti materi ajar perbandingan 

1.3 Menyampaikan gambaran 

model pembelajaran yang 

akan dilakukan, yaitu 

menggunakan pendekatan 

scientific dengan strategi 

NHT. 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

2.  Memotivasi Siswa 2.1 Membangkitkan rasa ingin 

tahu siswa tentang 

perbandingan 

 

 

   √ 
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2.2 Menciptakan persaingan yang 

sehat diantara siswa. 

  √ 

3.  Apersepsi 3.1 Meninjau ulang materi 

pelajaran yang lampau dan 

membuat materi pengait yang 

sesuai dengan materi 

perbandingan 

 

 

  √ 

 

4.  Mengelola Situasi 

Kelas 

4.1 Memberikan petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

mengenai perbandingan. 

4.2 Menggunakan pertanyaan 

untuk mendapat respons 

siswa tentang materi yang 

akan disampaikan mengenai 

perbandingan 

4.3 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

4.4 Mengakhiri pelajaran pada 

satu pertemuan. 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  √ 

 

 

 

 

 

 

 √ 

 

 

 √ 

 

B.  

1.  

PENGEMBANGAN 

Menyampaikan 

materi ajar sesuai 

dengan pendekatan 

scientific dengan 

strategi NHT 

 

1.1 Materi yang disampaikan 

benar, tidak ada yang 

menyimpang dari penggunaan 

pendekatan scientific dengan 

strategi NHT. 

1.2 Penyampaian materi secara 

sistematis disertai contoh 

yang sesuai dengan materi 

perbandingan 

1.3 Penyampaian materi 

 

 

 

  √ 

 

 

 

 

   √ 
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perbandingan jelas dan 

mudah dimengerti oleh siswa. 

 

   √ 

2.  Mengadakan Variasi 

Mengajar 

2.1 Menunjukkan sikap 

bersahabat dan adil kepada 

semua siswa sesuai 

denganpendekatan scientific 

dengan strategi NHT. 

2.2 Menghargai setiap perbedaan 

pendapat siswa. 

2.3 Menekankan bagian-bagian 

yang penting pada materi 

perbandingan 

2.4 Membantu siswa yang 

mendapat kesulitan. 

 

 

 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

    √ 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

    √ 

3.  Menciptakan suasana 

belajar siswa yang 

aktif sesuai 

pendekatan scientific 

dengan strategi NHT. 

3.1 Memberikan pertanyaan atau 

tugas  mengenai 

perbandingan 

3.2 Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum 

dipahami pada perbandingan 

3.3 Mendorong kemampuan siswa 

untuk mengemukakan pendapat 

dan mempresentasikan  hasil 

pekerjaannya. 

   √ 

 

 

 

 

   √ 

 

 

    √ 

 

 

4.  Memberikan 

penguatan 

4.1 Memberi penguatan terhadap 

tingkah laku siswa yang baik. 

4.2 Memberi semangat kepada 

siswa yang belum berhasil. 

   

 

 

√ 

√ 

 

 

C.  

1.  

PENERAPAN 

Model pendekatan 

 

1.1 Mengamati 

- Siswa mengamati peta yang 

 

 

 

   √ 
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scientific dengan 

strategi NHT. 

didalamnya terdapat skala. 

1.2 Menanya 

- Siswa bertanya bagaimana cara 

menghitung jarak sebenarnya? 

- Siswa termotivasi untuk 

mempertanyakan berbagai 

penerapan perbandingan, misal: 

bagaimana jika kita menggambar 

peta tidak diskala? 

 

1.3 Mengeksplorasi 

- Siswa berdiskusi tentang 

perbandingan dan skala. 

- Siswa menjelaskan, 

menggambarkan 

dan menentukan hasil 

perbandingan 

1.4 Mengasosiasi 

- Siswa menganalisis persamaan 

dan perbedaan perbandingan 

senilai dan berbalik nilai. 

- Mengidentifikasi, merumuskan 

dan menyelesaikan masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

perbandingan dan skala. 

1.5 Mengkomunikasikan 

- Siswa mepresentasikan hasil 

diskusi kelompok sehingga antara 

kelompok satu dengan kelompok 

lain dapat bertukar informasi. 

- Memberikan tanggapan hasil 

presentasi meliputi tanya jawab 

untuk mengkonfirmasi, 

memberikan tambahan informasi, 

melengkapi informasi ataupun 

tanggapan lainnya 

- Melakukan resume secara 

lengkap dan komprehensif sesuai 

dengan hasil diskusi yang telah 

disepakati bersama. 

 

 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

  √ 

 

 

 

 

 

   

  √ 

 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 
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2.  Langkah- langkah 

Polya 

2.1 Memahami masalah 

 Siswa dianjurkan untuk 

membaca sebaik mungkin dan 

menyakini bahwa masalah itu 

sudah dipahami. 

2.2 Membuat rencana 

pemecahan masalah 

 Siswa sesudah memahami 

masalah dengan baik, siswa 

dituntun untuk dapat 

membuat rencana pemecahan 

masalah. 

2.3 Melaksanakan rencana 

 Siswa disini mulai 

melaksanakan rencana yang 

telah di buat sebelumnya. 

2.4 Memeriksa kembali 

 Siswa memeriksa kembali 

hasil pekerjaannya 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

  √ 

 

 

    √ 

 

3.  Latihan Mandiri 3.1 Memberikan latihan mandiri 

tentang perbandingan 

3.2 Meningkatkan pemecahan 

masalah siswa dalam proses 

pembelajaran. 

    √ 

 

      

    √ 

 

4.  Tugas 4.1 Memberi soal yang berkaitan 

dengan perbandingan untuk 

dikerjakan dirumah. 

4.2 Menyampaikan garis besar 

cara penyelesaiannya. 

4.3 Mengingatkan agar tugas 

dikerjakan dengan benar dan 

 

   √ 

 

 

 

   

   √ 

 

 

 

√ 
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dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

D.  

1.  

PENUTUP 

Kesimpulan  

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi dari 

perbandingan 

1.2 Siswa terlibat aktif dalam 

membuat kesimpulan. 

 

 

  √ 

 

 

  √ 

 

2.  Tindak Lanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan 

siswa. 

2.2 Menyarankan agar materi 

perbandingan dipelajari 

kembali dirumah. 

2.3 Memberikan tugas mandiri 

dirumah. 

  √ 

 

 

   √ 

 

   √ 

 

 

II.  TINDAK  BELAJAR 

No. Komponen Indikator Jumlah 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemecahan masalah 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Siswa mampu memahami 

masalah. 

1. 2   Siswa mampu merencanakan 

pemecahan masalah. 

1. 3  Siswa mampu melaksanakan 

pemecahan masalah 

1. 4 Siswa mampu melakukan 

penilaian terhadap hasil yang 

didapat dengan benar. 

 15 siswa 

 

 

 17 siswa 

 

 20 siswa 

 

 

  16 siswa 
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III.PENARIKAN MAKNA 

Pada pembelajaran yang sudah di lakukan pada siklus I, pemecahan masalah 

matematika pada siswa sudah mulai tampak terlihat dari meningkatnya 

indikator yang digunakan.  

 

                                   Surakarta,   November 2014 

 Mengetahui    

 Guru Kelas   Peneliti 

  

 

 

Sri Sumarni, S.Pd                                                 Novia Suci Kurniawati 

            NIP.               A 410100176 



PEDOMAN OBSERVASI KEMAMPUAN GURU SIKLUS II 

 

PENINGKATAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MELALUI 

PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS  

TOGETHER PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

(PTK pada siswa kelas VII Semester Ganjil SMP N 1 Ngemplak 

tahun 2014/2015) 

 

 

Nama Guru   : Sri Sumarni, S. Pd  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  :  VII B/ Ganjil 

Hari/Tanggal   : Senin, 17 November 2014 

Jam pelajaran ke  :  10. 30 – 12. 00 

Jumlah siswa yamg diamati : 32  

 

I. TINDAK MENGAJAR 

No. Komponen Aspek yang Diamati Ya Tidak 

A.  

1.  

PENDAHULUAN 

Kegiatan Awal 

 

1.1 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran tentang 

perbandingan 

1.2 Memberikan gambaran umum 

inti materi ajar perbandingan 

1.3 Menyampaikan gambaran 

model pembelajaran yang 

akan dilakukan, yaitu 

menggunakan pendekatan 

scientific dengan strategi 

NHT. 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

2.  Memotivasi Siswa 2.1 Membangkitkan rasa ingin 

tahu siswa tentang 

perbandingan 

 

 

   √ 
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2.2 Menciptakan persaingan yang 

sehat diantara siswa. 

  √ 

3.  Apersepsi 3.1 Meninjau ulang materi 

pelajaran yang lampau dan 

membuat materi pengait yang 

sesuai dengan materi 

perbandingan 

 

 

  √ 

 

4.  Mengelola Situasi 

Kelas 

4.1 Memberikan petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

mengenai perbandingan. 

4.2 Menggunakan pertanyaan 

untuk mendapat respons 

siswa tentang materi yang 

akan disampaikan mengenai 

perbandingan 

4.3 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

4.4 Mengakhiri pelajaran pada 

satu pertemuan. 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  √ 

 

 

 

 

 

 

 √ 

 

 

 √ 

 

B.  

1.  

PENGEMBANGAN 

Menyampaikan 

materi ajar sesuai 

dengan pendekatan 

scientific dengan 

strategi NHT 

 

1.1 Materi yang disampaikan 

benar, tidak ada yang 

menyimpang dari penggunaan 

pendekatan scientific dengan 

strategi NHT. 

1.2 Penyampaian materi secara 

sistematis disertai contoh 

yang sesuai dengan materi 

perbandingan 

1.3 Penyampaian materi 

 

 

 

  √ 

 

 

 

 

   √ 
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perbandingan jelas dan 

mudah dimengerti oleh siswa. 

 

   √ 

2.  Mengadakan Variasi 

Mengajar 

2.1 Menunjukkan sikap 

bersahabat dan adil kepada 

semua siswa sesuai 

denganpendekatan scientific 

dengan strategi NHT. 

2.2 Menghargai setiap perbedaan 

pendapat siswa. 

2.3 Menekankan bagian-bagian 

yang penting pada materi 

perbandingan 

2.4 Membantu siswa yang 

mendapat kesulitan. 

 

 

 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

    √ 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

    √ 

3.  Menciptakan suasana 

belajar siswa yang 

aktif sesuai 

pendekatan scientific 

dengan strategi NHT. 

3.1 Memberikan pertanyaan atau 

tugas  mengenai 

perbandingan 

3.2 Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum 

dipahami pada perbandingan 

3.3 Mendorong kemampuan siswa 

untuk mengemukakan pendapat 

dan mempresentasikan  hasil 

pekerjaannya. 

   √ 

 

 

 

 

   √ 

 

 

    √ 

 

 

4.  Memberikan 

penguatan 

4.1 Memberi penguatan terhadap 

tingkah laku siswa yang baik. 

4.2 Memberi semangat kepada 

siswa yang belum berhasil. 

   

 

 

√ 

√ 

 

 

C.  

1.  

PENERAPAN 

Model pendekatan 

 

1.1 Mengamati 

- Siswa mengamati peta yang 

 

 

 

   √ 
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scientific dengan 

strategi NHT. 

didalamnya terdapat skala. 

1.2 Menanya 

- Siswa bertanya bagaimana cara 

menghitung jarak sebenarnya? 

- Siswa termotivasi untuk 

mempertanyakan berbagai 

penerapan perbandingan, misal: 

bagaimana jika kita menggambar 

peta tidak diskala? 

 

1.3 Mengeksplorasi 

- Siswa berdiskusi tentang 

perbandingan dan skala. 

- Siswa menjelaskan, 

menggambarkan 

dan menentukan hasil 

perbandingan 

1.4 Mengasosiasi 

- Siswa menganalisis persamaan 

dan perbedaan perbandingan 

senilai dan berbalik nilai. 

- Mengidentifikasi, merumuskan 

dan menyelesaikan masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

perbandingan dan skala. 

1.5 Mengkomunikasikan 

- Siswa mepresentasikan hasil 

diskusi kelompok sehingga antara 

kelompok satu dengan kelompok 

lain dapat bertukar informasi. 

- Memberikan tanggapan hasil 

presentasi meliputi tanya jawab 

untuk mengkonfirmasi, 

memberikan tambahan informasi, 

melengkapi informasi ataupun 

tanggapan lainnya 

- Melakukan resume secara 

lengkap dan komprehensif sesuai 

dengan hasil diskusi yang telah 

disepakati bersama. 

 

 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

  √ 

 

 

 

 

 

   

  √ 

 

 

 

   √ 

 

 

   √ 

 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 
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2.  Langkah- langkah 

Polya 

2.1 Memahami masalah 

 Siswa dianjurkan untuk 

membaca sebaik mungkin dan 

menyakini bahwa masalah itu 

sudah dipahami. 

2.2 Membuat rencana 

pemecahan masalah 

 Siswa sesudah memahami 

masalah dengan baik, siswa 

dituntun untuk dapat 

membuat rencana pemecahan 

masalah. 

2.3 Melaksanakan rencana 

 Siswa disini mulai 

melaksanakan rencana yang 

telah di buat sebelumnya. 

2.4 Memeriksa kembali 

 Siswa memeriksa kembali 

hasil pekerjaannya 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

  √ 

 

 

    √ 

 

3.  Latihan Mandiri 3.1 Memberikan latihan mandiri 

tentang perbandingan 

3.2 Meningkatkan pemecahan 

masalah siswa dalam proses 

pembelajaran. 

    √ 

 

      

    √ 

 

4.  Tugas 4.1 Memberi soal yang berkaitan 

dengan perbandingan untuk 

dikerjakan dirumah. 

4.2 Menyampaikan garis besar 

cara penyelesaiannya. 

4.3 Mengingatkan agar tugas 

dikerjakan dengan benar dan 

 

   √ 

 

 

 

   

   √ 

 

 

 

√ 
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dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

D.  

1.  

PENUTUP 

Kesimpulan  

 

1.1 Kesimpulan jelas dan 

mencakup inti materi dari 

perbandingan 

1.2 Siswa terlibat aktif dalam 

membuat kesimpulan. 

 

 

  √ 

 

 

  √ 

 

2.  Tindak Lanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan 

siswa. 

2.2 Menyarankan agar materi 

perbandingan dipelajari 

kembali dirumah. 

2.3 Memberikan tugas mandiri 

dirumah. 

  √ 

 

 

   √ 

 

   √ 

 

 

II.  TINDAK  BELAJAR 

No. Komponen Indikator Jumlah 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemecahan masalah 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Siswa mampu memahami 

masalah. 

1. 2   Siswa mampu merencanakan 

pemecahan masalah. 

1. 3  Siswa mampu melaksanakan 

pemecahan masalah 

1. 4 Siswa mampu melakukan 

penilaian terhadap hasil yang 

didapat dengan benar. 

 15 siswa 

 

 

 17 siswa 

 

 20 siswa 

 

 

  16 siswa 
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III. PENARIKAN MAKNA 

Pada pembelajaran yang sudah di lakukan pada siklus I, pemecahan masalah 

matematika pada siswa meningkat secara signifikan.  

 

                                   Surakarta,   November 2014 

 Mengetahui    

 Guru Kelas    Peneliti 

  

 

 

    Sri Sumarni, S.Pd                                             Novia Suci Kurniawati 

              NIP.               A 410100176 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I (Pertemuan 1 ) 

 

Nama Sekolah   : SMP N 1 Ngemplak 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas / Semester  : VII / Gasal  

Materi Pokok   : Perbandingan  

Alokasi waktu   : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui proses mengamati, mananya, mengeksploraso (mengumpulkan, informasi) 

mengasosiasikan (menolah informasi), mengkomunikasikan hasil pengamatan dan 

kesimpulan yang dilakukan berdasarkan analisis dalam penugasan individu dan 

kelompok peserta didik dapat:  

Pertemuan ke-1 (2 x 40 menit) 

1. Mengembangkan rasa ingin tahu pada materi perbandingan  

2. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk tampil ke depan atau mengemukakan 

pendapat 

3. Menumbuhkembangkan rasa percaya pada daya dan tanggung jawab dalam 

kelompok yang terbentuk melalui pengalaman belajar 

4. Menumbuhkan sikap kerjasama dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

5. Menjelaskan pengertian perbandingan  

6. Menjelaskan pengertian skala sebagai perbandingan 

7. Menjelaskan pengertian rasio sesuai dengan pemahamannya 

8. Menjelaskan perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dari 

contoh sederhana 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.1 Mengahargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah 
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2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri dan ketertarikan pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar  

2. 3  Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman 

dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari- hari 

3.12  Memahami konsep perbandingan dengan menggunakan tabel, grafik dan 

persamaan 

C. Indikator 

1. Menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang perbandingan 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya 

3. Menemukan konsep tentang perbandingan 

4. Mengidentifikasi tentang konsep perbandingan  

5. Menyajikan konsep- konsep perbandingan 

 

D. Materi Ajar 

Perbandingan senilai, Perbandingan berbalik nilai dan skala  

E. Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran  : Numbered Heads Together  

Pendekatan   : Scientific 

Metode pembelajaran : Ceramah, Tanya-jawab, diskusi kelompok 

 

F. MediaPembelajaran 

- Papan tulis 

- Spidol 

- LKS 

 

G. Sumber Belajar 

Buku Matematika BSE SMP Kelas VII 
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H. Langkah- langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Siswa memahami materi yang akan diajarkan oleh 

guru mengenai pokok-pokok bahasan 

perbandingan 

2. Menyajikan suatu masalah matematika dengan 

pokok bahasan perbandingan 

3.  Berorientasi terhadap siswa agar siswa dapat 

termotivasi terhadap pembelajaran pokok bahasan 

perbandingan 

4. Bersama siswa memecahkan masalah tersebut. 

20 menit 

Inti 1. Kegiatan Observasi 

Dalam kegiatan observasi, sebelumnya membagi 

siswa kedalam 8 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang. Memberikan materi 

pokok perbandingan, dengan materi tersebut 

siswa ditugaskan untuk melakukan observasi 

terhadap materi tersebut. Memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari materi yang 

diberikan tersebut. 

2. Merumuskan Masalah 

Membimbing peserta didik untuk menentukan 

masalah yang akan dipecahkan dalam proses 

menyelesaikan materi perbandingan yang telah 

diberikan oleh guru. 

3. Menganalisis Masalah 

Peserta didik merumuskan berbagai kemungkinan 

pemecahan masalah dari materi yang diberikan 

dari berbagai sudut pandang. 

4. Menalar 

Setiap anggota kelompok mencari dan 

45 menit 
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menggambarkan berbagai pemecahan dari materi 

pokok bahasan perbandingan yang diberikan 

tersebut sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. 

5. Mencoba 

Setiap kelompok mencoba dengan rumus yang 

telah ditentukan sesuai dengan materi yang telah 

diberikan. 

6. Mengumpulkan Data 

Setiap kelompok diberi tanggung jawab untuk 

mempresentasikan hasil pengamatan atau hasil 

diskusi yang telah dibahas oleh masing-masing 

kelompok. Setelah itu salah satu kelompok yang 

lain diberi kesempatan untuk bertanya dengan 

kelompok yang mempresentasikan didepan. 

Dengan begitu semua kelompok dapat 

mengumpulkan data atau informasi yang telah 

didapat dari materi yang telah dipresentasikan. 

 

Penutup 1. Bersama siswa secara bersama mengevaluasi hasil 

pemecahan masalah dengan langkah-langkah 

yang tepat. 

2. Siswa membuat kesimpulan mengenai 

permasalahan tersebut. 

3. Dalam proses refleksi siswa diberi pertanyaan 

tentang hal-hal yang belum dipahami siswa dan 

alternatif tindakan selanjutnya. 

4. Kegiatan terakhir yaitu menyimpulkan. Kegiatan 

menyimpulkan dalam pembelajaran dengan 

pendekatan scientific merupakan kelanjutan dari 

kegiatan mengolah materi bangun ruang tersebut. 

Setelah menemukan keterkaitan tersebut, 

selanjutnya bersama-sama dalam satu kesatuan 

tim tersebut membuat kesimpulan. 

15 menit 
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I. Penilaian 

1. Jenis/ teknik penilaian :  

2. Prosedur pengamatan : 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Sikap 

a. Rasa ingin tahu. 

b. Bertanggung jawab 

terhadap 

kelompoknya. 

 

Pengamatan Selama pembelajaran dan saat 

diskusi  

2. Pengetahuan 

a. Menemukan konsep 

tentang perbandingan 

b. Mengidentifikasi 

tentang perbandingan 

Pengamatan dan tes Penyelesaian tugas individu 

3. 

 

Keterampilan 

Terampil menerapkan 

tentang perbandingan 

Pengamatan  Penyelesaian tugas (baik 

individu maupun kelompok) 

dan saat diskusi 

 

3. Instrumen Penilaian Pemecahan Masalah Matematika 

Tugas Individu 

Soal: 

1. Harga 2 buah sabun mandi Rp. 3.500, 0. Berapa harga 3,5 lusin sabun mandiyang 

sama? 

2. Harga 3 liter bensin Rp. 13. 500,00. Jila seseorang membeli dengan uang 

Rp27.000, 00. Berapa liter bensin yang diperolehnya? 

3. Setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung kolestrol  2.00 mg. Berapa 

kolestrol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur ayam? 
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Pembahasan dan Penskoran  

1. Mamahami Masalah  

Diketahui : Harga 2 buah sabun = 3.500     Score = 5 

Ditanya : Harga 3,5lusin sabun = ... ?     Score = 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Penyelesaian : 

3, 5 lusin sabun = 42 sabun  

Sabun Harga 

2 buah sabun  3.500 

3,5 lusin  ..... 

Melaksanakan pemecahan masalah 


2

42
=  

3.500

𝑥
 

x = 3. 500 . 
42

2
 

x = Rp. 73. 500, 00 

Jadi, harga 3,5 lusin sabun mandi adalah Rp. 73. 500, 00   Score  = 15 

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

2. Mamahami Masalah  

Diketahui : Harga 3 liter bensin = Rp. 13. 000    Score  = 5 

Ditanya : Bensin yang diperoleh dengan uang Rp 27.000,00 = ...? Score = 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Bensin Harga 

3 liter  !3.000 

.............. 27. 000 

Melaksanakan pemecahan masalah 


3

𝑥
=  

13.000

27.000 
 

 𝑥 = 3 .
13.000

27.000
 

x= 6 liter  

Jadi, jika seseorang membeli dengan uang Rp 27. 000,00 maka ia memperoleh 6 

liter bensin         Score = 15 

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 
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3. Memahami masalah 

Diketahui : 10 gram telur = 2.00 mg kolestrol    Score = 5  

Ditanya : Kolestrol terkandung dalam 150 gram kuning telur ayam =...? Score = 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Telur ayam kolestrol  

10 gram  2, 00 mg  

150 gram  ...... 

 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Maka  

10 𝑔𝑟𝑎𝑚 

150 𝑔𝑟𝑎𝑚 
=  

2.00

𝑥
 

x = 2. 00 .  
10

150
 

  x = 30. 000 mg  

Jadi, 150 gram kuning telur ayam mengandung 30.000 mg kolestrol Score = 15 

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

 

          Total Score = 100 

 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 𝒙 𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Surmani, S. Pd 

NIP.  

 

Praktikan, 

 

 

Novia Suci Kurniawati 

NIM. 410100176 
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WORKSHEET 

( Untuk Tugas  Kelompok ) 

Indentitas  

Kelompok : 

Anggota : 

Hari/ Tanggal : 

 

1. Sebuah mobil membutuhkan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 108 km. Tentukan 

jarak yang ditempuh apabila mobil tersebut telah menghabiskan 12, 5 liter bensin ? 

2. Sebuah tumpukan yang terdiri atas 72 buah buku beratnya 9 kg dan tiap buku sama berat. 

Tentukan banyaknya buku apabila tumpukan tersebut beratnya 6 kg ? 

3. Dalam 1 minggu, sebuah toko membeli 15 botol kecap dengan harga Rp. 127. 500, 00. 

Jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, tentukan uang yang harus 

dibayar oleh toko ? 

4. Uang sebesar Rp. 24. 000 dapat dibelikan 3 kg apel. Berapa kg apel yang dapat dibeli 

dengan uang  Rp. 40. 0000 ? 

 

Pembahasan  

1. Memahami masalah 

Diketahui :9 liter menempuh 108 km  

Ditanya :12,5 liter bensin menempuh jarak berapa km = ... ? 

Merencanakan pemecahan masalah 

Bensin  Jarak  

9 liter  108 km 

12, 5 liter  ..... 

 

Melaksanakan pemecahan masalah 


9 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

12,5 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
=  

108 𝑘𝑚

𝑥
 

x  = 108 km . 
9 

12,5 
 

  x = 150 km  

Jadi, jarak yang ditempuh apabila mobil tersebut menghabiskan 12, 5 liter bensin adalah 

150 km  
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2. Memahami Masalah 

Diketahui :Tumpukan buku 72 beratnya 9 kg  

Ditanya :Tumpukan buku apabila beratnya 6 km = ... ? 

Merencanakan pemecahan masalah 

 

 

  

Melaksanakan pemecahan masalah 


72

𝑥
=  

9

6
 

 x = 72. 
9

6
 

    x = 48 buku  

Jadi, banyaknya buku apabila tumpukan tersebut beratnya 6 kg adalah 48 buku  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

3. Memahami masalah 

Diket :15 botol kecap harga Rp. 127. 500  

Ditanya :2 lusin botol kecap = ... ? 

Merencakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Botol Harga 

15 botol  Rp. 127. 500 

2 lusin = 24 botol  ..... 

Melaksanakan pemecahan masalah  


15

24 
=  

127.500

𝑥 
 

 𝑥 = 127.500 .
15
24

 

    𝑥 = 𝑅𝑝 204.000,00 

Jadi, untuk memesan 2 lusin botol kecap, uang yang harus dibayar oleh toko adalah 

Rp. 204. 000  

Melakukan pernilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

 

Buku Berat 

72   9 kg 

........  6 kg 
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4. Memahami masalah 

Diketahui :Uang  Rp. 24. 000 dapat 3 kg apel  

Ditanya :Uang Rp. 40.000 dapat  berapa  kg apel = ... ? 

Merencakan pemecahan masalah 

Uang  Kg 

Rp. 24. 000 3 Kg 

Rp. 40. 000  ..... 

Melaksanakan pemecahan masalah 

24.000

40.00
=  

3 

𝑥
 

           𝑥 =  3 .
24.000

40.000
 

  x = 5 kg  

Jadi, banyaknya apel yang dapat dibeli dengan harga uang Rp. 40. 000 adal 5 Kg apel  

Melakukan penilain terhadap hasil yang didapat dengan benar 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Surmani, S. Pd  

NIP.  

 

Praktikan, 

 

 

Novia Suci Kurniawati 

NIM. 410100176 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : VII/1 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan  : 

 

Bubuhkan tanda √pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Sikap 

Rasa ingin tau Bertanggung 

jawab 

KB B SB KB B SB 

1 Aldi Waluyo Sejati       

2 Alfik andika sari        

3 Alga Aji Santoso       

4 Aprilia Mutiara Indah       

5 Berliana Putri Eka Sari        

6 Camelia Nur Adiningsih         

7 Chairul Muslimah        

8 Fasih Nurcahyo       

9 Fatimatuz Zahra       

10 Femi Ayu Askiyah       

11 Ferry Ardiansyah        

12 Fitria Putri Nurchasanah        

13 Hernys Eka Agistina       

14 Inggrit Widyapuri       

15 Irfan Ardani Ramadan       

16 Khaniva Eva Maharani        

17 Lusi Miftakul Sholikhah       

18 Mahendra Aldianto Putra        

19 Marisa Noviyandari       

20 Meila Wijayanti       

21 Muhammad Ridwan       

22 Muhammad Yusuf Izna       
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Andika 

23 Mutiara Sholikah        

24 Mutiah Ratih Purwanti       

25 Nindia Rosita Dewi        

26 Ragil Ayu Laras M       

27 Ridho Wahyu Adi Nugroho       

28 Rifiana Rahma Amalia       

29 Rio Doni Anggoro        

30 Tarisa Ayu Prawesti       

31 Tyas Wulandari        

32 Wulan Wardani        

Keterangan: 

KB : Kurang baik  B  : Baik   SB : Sangat baik 

 

Indikator sikap rasa ingin tau  dalam pembelajaran perbandingan  

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk mencoba atau bertanya atau acuh tak 

acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran  

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usahauntuk mencoba atau bertanya dalam proses 

pembelajaran tetapi masih belum konsisten  

3. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya dalam proses 

pembelajaran secara terus/ menerus dan konsisten 

 

Indikator sikap bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok. 

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam melaksanakan tugas 

kelompok 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

kelompok tetapi tetap ajeg atau konsisten dalam mendengarkan orang lain, bekerja sama, 

dan sigap dalam bekerja  

3.  Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 

secara terus menerus dan ajed atau konsisten dalam berpendapat, mendengarkan orang 

lain, mendebat dengan sopan, bekerja sama, dan sigap dalam bekerja 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I (Pertemuan 2) 

 

Nama Sekolah   : SMP N 1 Ngemplak 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas / Semester  : VII / Gasal  

Materi Pokok   : Perbandingan  

Alokasi waktu   : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui proses mengamati, mananya, mengeksploraso (mengumpulkan, informasi) 

mengasosiasikan (menolah informasi), mengkomunikasikan hasil pengamatan dan 

kesimpulan yang dilakukan berdasarkan analisis dalam penugasan individu dan 

kelompok peserta didik dapat:  

Pertemuan ke-1 (2 x 40 menit) 

1. Mengembangkan rasa ingin tahu pada materi perbandingan  

2. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk tampil ke depan atau mengemukakan 

pendapat 

3. Menumbuhkembangkan rasa percaya pada daya dan tanggung jawab dalam 

kelompok yang terbentuk melalui pengalaman belajar 

4. Menumbuhkan sikap kerjasama dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

5. Menjelaskan pengertian perbandingan  

6. Menjelaskan pengertian skala sebagai perbandingan 

7. Menjelaskan pengertian rasio sesuai dengan pemahamannya 

8. Menjelaskan perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dari 

contoh sederhana 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.1 Mengahargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri dan ketertarikan pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar  
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2. 3  Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman 

dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari- hari 

3.12  Memahami konsep perbandingan dengan menggunakan tabel, grafik dan 

persamaan 

C. Indikator 

1. Menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang perbandingan 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya 

3. Menemukan konsep tentang perbandingan 

4. Mengidentifikasi tentang konsep perbandingan  

5. Menyajikan konsep- konsep perbandingan 

 

D. Materi Ajar 

Perbandingan senilai, Perbandingan berbalik nilai dan skala  

E. Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran : Numbered Heads Together  

Pendekatan   : Scientific 

Metode pembelajaran : Ceramah, Tanya-jawab, diskusi kelompok 

 

F. MediaPembelajaran 

- Papan tulis 

- Spidol 

- LKS 

 

G. Sumber Belajar 

Buku Matematika BSE SMP Kelas VII 

 

H. Langkah- langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Siswa memahami materi yang akan diajarkan oleh 

guru mengenai pokok-pokok bahasan 

20 menit 
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perbandingan 

2. Menyajikan suatu masalah matematika dengan 

pokok bahasan perbandingan 

3.  Berorientasi terhadap siswa agar siswa dapat 

termotivasi terhadap pembelajaran pokok bahasan 

perbandingan 

4. Bersama siswa memecahkan masalah tersebut. 

 

 

Inti 1. Kegiatan Observasi 

Dalam kegiatan observasi, sebelumnya membagi 

siswa kedalam 8 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang. Memberikan materi 

pokok perbandingan, dengan materi tersebut 

siswa ditugaskan untuk melakukan observasi 

terhadap materi tersebut. Memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari materi yang 

diberikan tersebut. 

2. Merumuskan Masalah 

Membimbing peserta didik untuk menentukan 

masalah yang akan dipecahkan dalam proses 

menyelesaikan materi perbandingan yang telah 

diberikan oleh guru. 

3. Menganalisis Masalah 

Peserta didik merumuskan berbagai kemungkinan 

pemecahan masalah dari materi yang diberikan 

dari berbagai sudut pandang. 

4. Menalar 

Setiap anggota kelompok mencari dan 

menggambarkan berbagai pemecahan dari materi 

pokok bahasan perbandingan yang diberikan 

45 menit 
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tersebut sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. 

5. Mencoba 

Setiap kelompok mencoba dengan rumus yang 

telah ditentukan sesuai dengan materi yang telah 

diberikan. 

6. Mengumpulkan Data 

Setiap kelompok diberi tanggung jawab untuk 

mempresentasikan hasil pengamatan atau hasil 

diskusi yang telah dibahas oleh masing-masing 

kelompok. Setelah itu salah satu kelompok yang 

lain diberi kesempatan untuk bertanya dengan 

kelompok yang mempresentasikan didepan. 

Dengan begitu semua kelompok dapat 

mengumpulkan data atau informasi yang telah 

didapat dari materi yang telah dipresentasikan. 

 

Penutup 1. Bersama siswa secara bersama mengevaluasi hasil 

pemecahan masalah dengan langkah-langkah 

yang tepat. 

2. Siswa membuat kesimpulan mengenai 

permasalahan tersebut. 

3. Dalam proses refleksi siswa diberi pertanyaan 

tentang hal-hal yang belum dipahami siswa dan 

alternatif tindakan selanjutnya. 

4. Kegiatan terakhir yaitu menyimpulkan. Kegiatan 

menyimpulkan dalam pembelajaran dengan 

pendekatan scientific merupakan kelanjutan dari 

kegiatan mengolah materi bangun ruang tersebut. 

Setelah menemukan keterkaitan tersebut, 

selanjutnya bersama-sama dalam satu kesatuan 

tim tersebut membuat kesimpulan. 

15 menit 
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I. Penilaian 

1. Jenis/ teknik penilaian :  

2. Prosedur pengamatan : 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Sikap 

a. Rasa ingin tau. 

b. Bertanggung jawab 

terhadap 

kelompoknya. 

Pengamatan Selama pembelajaran dan saat 

diskusi  

2. Pengetahuan 

a. Menemukan konsep 

tentangperbandingan 

b. Mengidentifikasi 

tentangperbandingan 

Pengamatan dan tes Penyelesaian tugas individu 

3. 

 

Keterampilan 

Terampil menerapkan 

konsepperbandingan 

Pengamatan  Penyelesaian tugas (baik 

individu maupun kelompok) 

dan saat diskusi 

 

3. Instrumen Penilaian Pemecahan Masalah Matematika 

Tugas Individu 

Soal: 

1. Sebuah kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata- rata 56km/ jam. 

Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, 

tentukan kecepatan rata- ratanya ? 

2. Sekeranjang jeruk dibagikan kepada 36 orang anak, masing- masing mendapatkan 

6 buah jeruk. Jika jeruk tersebut dibagikan kepada 24 anak tentukan bagian 

masing- masing anak ? 

3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika 

banyaknya pekerjaan ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan terbebut 
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Pembahasan dan Penskoran  

1. Memahami masalah 

Diketahui :  waktu 1  : 5 jam 

      kecepatan 1 : 56 km/jam 

      waktu 2  : 4 jam     Score = 5 

Ditanya : Kecepatan rata – rata = ...?     Score = 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Waktu Kecepatan 

5 jam  56 jam/ km 

4 jam ......... 

Melaksanakan pemecahan masalah 


5 jam 

4 jam 
      =   

x

56 
 

 4 jam .  × = 5 jam x 56  

x  = 280 : 4  

          x = 70 km/ jam               Score = 15 

Jadi, jika jarak kereta api dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, 

maka kecepatan rata- ratanya harus 70km/ jam 

2. Memahami masalah 

Diketahui : n1  : 36 orang  

     n buah1 : 6  

     n2  : 24 orang      Score = 5 

Ditanya: n buah2 = ...?      Score = 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Anak buah 

36 orang 6 buah 

24 orang ......... 

 

Melaksanakan pemecahan masalah 


36  

𝑥 
=   

24

6
 

24 .  × = 36 𝑥 6 

      x = 216 : 24 
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            x = 9 buah        Score = 15 

Jadi, jika jeruk tersebut dibagikan kepada 24 anak, masing- maisng anak akan 

mendapat 9 buah  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

3. Memahami masalah 

Diketahui : Pekerja  : 25 Orang 

Waktu   : 60 Hari 

Pekerja  ditambah  : 5 Orang   Score = 5 

Ditanya: Waktu yang di perlukan = ...?    Score = 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

25 Orang => 60 hari  

Karena ditambah pekerja 5 orang maka banyaknya pekerja menjadi 30 orang 

30 orang= ..... hari 

Melaksanakan pemecahan masalah 


25  

30
      =   

𝑥

60
 

30 x     = 60 x 25 

 x  = 1.500: 30 

 x  = 50 Hari       Score = 15 

Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah  

50 hari  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

         Total Score = 100 

 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 𝒙 𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Surmani, S. Pd  

NIP.  

 

Praktikan, 

 

 

Novia Suci Kurniawati 

NIM. 410100176 
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WORKSHEET 

( Untuk Tugas  Kelompok ) 

Indentitas  

Kelompok : 

Anggota : 

Hari/ Tanggal : 

 

1. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Untuk membaca 1 

buah buku cerita ialah membutuhkan waktu 4 jam. Andi mempunyai kecepatan membaca 

400 kata per menit, berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang 

sama? 

2. Sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 26 cm dan lebar 20 cm. Jika ukuran panjang 

dibuat 25 cm, berapa ukuran lebar supaya ukuran luas persegi panjang itu tetap sama ? 

3. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak, masing- masing anak mendapat 4 potong 

kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing- 

masing anak? 

4. Sebanyak 150 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan yang ada dalam waktu 

2 bulan. Jika 50 ekor sapi telah di jual, berapa hari lagi persediaan makanan akan habis? 

 

Pembahasan 

1. Memahami masalah 

Diketahui : n kata1 = 300 kata 

 waktu1 = 4 jam 

 n kata2 = 400 kata        

Ditanya : Waktu yang dibutuhkan Andi =... ?  

 

Merencanakan pemecahan masalah 

n kata  waktu 

300 4 jam  

400  .... 

Melaksanakan pemecahan masalah 
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300

400
=  

𝑥

4
 

400 .  𝑥 = 300 .4  

         x = 1200 : 400 

x = 3        

Jadi, untuk membaca cerita yang sama Andi membutuhkan waktu 3 jam  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

2. Memahami masalah  

Diketahui :Panjang = 26 cm  

Lebar = 20 cm  

Panjang dibuat = 25 cm      

Ditanya :Ukuran luas persegi panjang =... ?  

Merencanakan pemecahan masalah 

Panjang Lebar 

26 cm  20 cm 

25 cm  ........ 

Melaksanakan pemecahan masalah 


26

25
=  

𝑥

20 
 

25 . x = 26 . 20  

x = 520 : 25 

x = 20,8 cm        

Jadi, ukuran luas persegi panjang adalah 20,8 cm  

Melakukan penilain terhadap hasil yang didapat dengan benar 

3. Memahami masalah 

Diketahui : n Anak1 = 28 anak 

 n Kue1 = 4 potongan kue 

 n Anak2 = 16 anak        

Ditanya : n kue yang diterima masing- masing anak =... ?    

Merencanakan pemecahan masalah 

Anak  Kue  

28 anak  4 potongan 

16 anak  .... 

Melaksanakan pemecahan masalah 


28

16
=  

𝑥

4
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16 . x = 28 . 4  

  x = 112 : 16 

x = 7         

Jadi, jika kue dibagikan kepada 16 anak, maka banyak kue yang diterima masing- 

masing anak sebanyak 7 potong 

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

4. Memahami masalah 

Diketahui : n sapi1 = 150 ekor 

waktu1= 2 bulan = 60 hari 

 n sapi2 = 50 ekor sapi telah dijual = 150 – 50 = 100 ekor   

Ditanya :Berapa hari persediaan makanan habis =... ?  

Merencanakan pemecahan masalah 

sapi waktu 

150 60 hari 

100 .... 

Melaksanakan pemecahan masalah 


150

100
=  

𝑥

60
 

             100 . 𝑥 = 150 .60  

x = 9.000 : 100 

x  = 90        

Jadi, persediaan makanan akan habis 90 hari lagi  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Surmani, S. Pd  

NIP.  

 

Praktikan, 

 

 

Novia Suci Kurniawati 

NIM. 410100176 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : VII/1 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan  : 

 

Bubuhkan tanda √pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Sikap 

Rasa ingin tau Bertanggung 

jawab 

KB B SB KB B SB 

1 Aldi Waluyo Sejati       

2 Alfik andika sari        

3 Alga Aji Santoso       

4 Aprilia Mutiara Indah       

5 Berliana Putri Eka Sari        

6 Camelia Nur Adiningsih         

7 Chairul Muslimah        

8 Fasih Nurcahyo       

9 Fatimatuz Zahra       

10 Femi Ayu Askiyah       

11 Ferry Ardiansyah        

12 Fitria Putri Nurchasanah        

13 Hernys Eka Agistina       

14 Inggrit Widyapuri       

15 Irfan Ardani Ramadan       

16 Khaniva Eva Maharani        

17 Lusi Miftakul Sholikhah       

18 Mahendra Aldianto Putra        

19 Marisa Noviyandari       

20 Meila Wijayanti       

21 Muhammad Ridwan       
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22 Muhammad Yusuf Izna 

Andika 

      

23 Mutiara Sholikah        

24 Mutiah Ratih Purwanti       

25 Nindia Rosita Dewi        

26 Ragil Ayu Laras M       

27 Ridho Wahyu Adi Nugroho       

28 Rifiana Rahma Amalia       

29 Rio Doni Anggoro        

30 Tarisa Ayu Prawesti       

31 Tyas Wulandari        

32 Wulan Wardani        

Keterangan: 

KB : Kurang baik  B  : Baik   SB : Sangat baik 

 

Indikator sikap rasa ingin tau  dalam pembelajaran perbandingan  

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk mencoba atau bertanya atau acuh tak 

acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran  

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usahauntuk mencoba atau bertanya dalam proses 

pembelajaran tetapi masih belum konsisten  

3. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya dalam proses 

pembelajaran secara terus/ menerus dan konsisten 

 

Indikator sikap bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok. 

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam melaksanakan tugas 

kelompok 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

kelompok tetapi tetap konsisten dalam mendengarkan orang lain, bekerja sama, dan sigap 

dalam bekerja  

3.  Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 

secara terus menerus dan konsisten dalam berpendapat, mendengarkan orang lain, 

mendebat dengan sopan, bekerja sama, dan sigap dalam bekerja 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II (Pertemuan 1) 

 

 

Nama Sekolah   : SMP N 1 Ngemplak 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas / Semester  : VII / Gasal  

Materi Pokok   : Perbandingan  

Alokasi waktu   : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui proses mengamati, mananya, mengeksploraso (mengumpulkan, informasi) 

mengasosiasikan (menolah informasi), mengkomunikasikan hasil pengamatan dan 

kesimpulan yang dilakukan berdasarkan analisis dalam penugasan individu dan 

kelompok peserta didik dapat:  

Pertemuan ke-1 (2 x 40 menit) 

1. Mengembangkan rasa ingin tahu pada materi perbandingan  

2. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk tampil ke depan atau mengemukakan 

pendapat 

3. Menumbuhkembangkan rasa percaya pada daya dan tanggung jawab dalam 

kelompok yang terbentuk melalui pengalaman belajar 

4. Menumbuhkan sikap kerjasama dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

5. Menjelaskan pengertian perbandingan  

6. Menjelaskan pengertian skala sebagai perbandingan 

7. Menjelaskan pengertian rasio sesuai dengan pemahamannya 

8. Menjelaskan perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dari 

contoh sederhana 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.1 Mengahargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah 
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2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri dan ketertarikan pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar  

2. 3  Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman 

dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari- hari 

3.12  Memahami konsep perbandingan dengan menggunakan tabel, grafik dan 

persamaan 

C. Indikator 

1. Menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang perbandingan 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya 

3. Menemukan konsep tentang perbandingan 

4. Mengidentifikasi tentang konsep perbandingan  

5. Menyajikan konsep- konsep perbandingan 

 

D. Materi Ajar 

Perbandingan senilai, Perbandingan berbalik nilai dan skala  

 

E. Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran : Numbered Heads Together  

Pendekatan   : Scientific 

Metode pembelajaran : Ceramah, Tanya-jawab, diskusi kelompok 

 

F. MediaPembelajaran 

- Papan tulis 

- Spidol 

- LKS 

 

G. Sumber Belajar 

Buku Matematika BSE SMP Kelas VII 
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H. Langkah- langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Siswa memahami materi yang akan diajarkan oleh 

guru mengenai pokok-pokok bahasan 

perbandingan 

2. Menyajikan suatu masalah matematika dengan 

pokok bahasan perbandingan 

3.  Berorientasi terhadap siswa agar siswa dapat 

termotivasi terhadap pembelajaran pokok bahasan 

perbandingan 

4. Bersama siswa memecahkan masalah tersebut. 

20 menit 

Inti 1. Kegiatan Observasi 

Dalam kegiatan observasi, sebelumnya membagi 

siswa kedalam 8 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang. Memberikan materi 

pokok perbandingan, dengan materi tersebut 

siswa ditugaskan untuk melakukan observasi 

terhadap materi tersebut. Memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari materi yang 

diberikan tersebut. 

2. Merumuskan Masalah 

Membimbing peserta didik untuk menentukan 

masalah yang akan dipecahkan dalam proses 

menyelesaikan materi perbandingan yang telah 

diberikan oleh guru. 

3. Menganalisis Masalah 

Peserta didik merumuskan berbagai kemungkinan 

pemecahan masalah dari materi yang diberikan 

dari berbagai sudut pandang. 

 

45 menit 
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4. Menalar 

Setiap anggota kelompok mencari dan 

menggambarkan berbagai pemecahan dari materi 

pokok bahasan perbandingan yang diberikan 

tersebut sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. 

5. Mencoba 

Setiap kelompok mencoba dengan rumus yang 

telah ditentukan sesuai dengan materi yang telah 

diberikan. 

6. Mengumpulkan Data 

Setiap kelompok diberi tanggung jawab untuk 

mempresentasikan hasil pengamatan atau hasil 

diskusi yang telah dibahas oleh masing-masing 

kelompok. Setelah itu salah satu kelompok yang 

lain diberi kesempatan untuk bertanya dengan 

kelompok yang mempresentasikan didepan. 

Dengan begitu semua kelompok dapat 

mengumpulkan data atau informasi yang telah 

didapat dari materi yang telah dipresentasikan. 

 

Penutup 1. Bersama siswa secara bersama mengevaluasi hasil 

pemecahan masalah dengan langkah-langkah 

yang tepat. 

2. Siswa membuat kesimpulan mengenai 

permasalahan tersebut. 

3. Dalam proses refleksi siswa diberi pertanyaan 

tentang hal-hal yang belum dipahami siswa dan 

alternatif tindakan selanjutnya. 

4. Kegiatan terakhir yaitu menyimpulkan. Kegiatan 

menyimpulkan dalam pembelajaran dengan 

pendekatan scientific merupakan kelanjutan dari 

kegiatan mengolah materi bangun ruang tersebut. 

Setelah menemukan keterkaitan tersebut, 

15 menit 
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selanjutnya bersama-sama dalam satu kesatuan 

tim tersebut membuat kesimpulan. 

 

I. Penilaian 

1. Jenis/ teknik penilaian :  

2. Prosedur pengamatan : 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Sikap 

a. Rasa ingin tau. 

b. Bertanggung jawab 

terhadap 

kelompoknya. 

 

Pengamatan Selama pembelajaran dan saat 

diskusi  

2. Pengetahuan 

a. Menemukan konsep 

tentangperbandingan 

b. Mengidentifikasi 

tentang perbandingan 

 

Pengamatan dan tes 

 

Penyelesaian tugas individu 

3. 

 

Keterampilan 

Terampil menerapkan 

konsep perbandingan 

 

Pengamatan  

 

Penyelesaian tugas (baik 

individu maupun kelompok) 

dan saat diskusi 

 

3. Instrumen Penilaian Pemecahan Masalah Matematika 

Tugas Individu 

Soal: 

1. Sebuah peta dengan skala 1 : 25.000 berapakan jarak sesungguhnya jika pada peta 

di tunjukkan dengan jarak 4 cm 

2. Jarak rumah nino ke sekolah 600 m. Jarak rumah nino ke sekolah dalam sebuah 

denah di gambar 12 cm. Skala denah tersebut adalah 

3. Jarak antara kota A dan B adalah 80 km. Jika kota A dan kota B digambar pada 

peta dengan skala 1 : 2.000.000, jarak kedua kota pada peta adalah 
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Pembahasan dan Penskoran  

1. Memahami masalah 

Diket: Skala  : 1 : 25. 000 

Jarak pada peta : 5 cm      Score  5 

Ditanya :Jarak sebenarnya = ... ?     Score  5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Jarak Sebenarnya = Jarak pada peta x skala 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jarak sebenarnya = 25. 000 x 4 cm  

   = 100. 000 cm       Score  15 

Jadi, jarak sebenarnya adalah 100.000 cm  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat denngan benar 

 

2. Memahami masalah 

Diketahui : Jarak rumah Nino = 600 m = 60.000 cm  

Jarak denah digambar = 12 cm    Score 5 

Ditanya : Skala denah = ... ?      Score 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Skala =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑎
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

skala = 
60.000

12
  

  = 5.000       Score 15 

Jadi, skala pada denah adalah 1 : 5000 

Melaksanakan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

3. Memahami masalah  

Diketahui :Jarak kota A dan B = 80 km = 8. 000.000 cm 

Skala = 1 : 2.000.000      Score 5 

Ditanya :Jarak kedua kota pada peta = ... ?    Score 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

 

Jarak pada peta =  
Jarak sebenarnya

skala
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Melaksanakan pemecahan masalah 

Jarak pada peta =  
8.000.000

2.000.000
 

                        = 4 cm       Score 15 

Jadi, jarak kedua kota A dan B adalah 4 cm 

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

 

         Total Score = 100 

 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 𝒙 𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Surmani, S. Pd  

NIP.  

 

Praktikan, 

 

 

Novia Suci Kurniawati 

NIM. 410100176 
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WORKSHEET 

( Untuk Tugas  Kelompok ) 

Indentitas  

Kelompok : 

Anggota : 

 

Hari/ Tanggal : 

1. Jarak rumah Dias ke sekolah adalah 360 m. Dias membuat denah jalan antara rumah dan 

sekolahnya. Jika panjang jalan dari rumah Dias kesekolah digambarkan pada denah 24 cm, 

maka skala yang digunakan Dias adalah? 

2. Sebuah peta digambar dengan skala 1 : 2.250.000. jika jarak kedua kota dalam peta 8 cm, 

jarak kedua kota sebarnya adalah ... . 

3. Diketahui sebidang tanah Pak Deni pada peta memiliki ukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Jika 

skala peta tersebut 1 : 400, maka luas tanah Pak Deni sebenarnya adalah ... . 

4. Skala sebuah peta adalah 1 : 500. 000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta 6 cm, maka 

jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah ... . 

Pembahasan 

1. Memahami masalah 

Diketahui :Jarak = 360 m = 36. 000 cm  

Gambar pada denah = 24 cm     

Ditanya : Skala = ...? 

Merencanakan pemecahan masalah 

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎 

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑎
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎  =
36.000

24
 

= 1.500 

Jadi, skala yang digunakan adalah 1 : 1.500 

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

2. Memahami masalah 

Diketahui :Skala = 1 : 2.250.000 cm : 100.000= 22, 5 km  

Jarak pada peta = 8 cm  
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Ditanya :Jarak sebenarnya ? 

Merencanakan pemecahan masalah 

Jarak sebenarnya = Skala x jarak pada peta  

Melakasanakan pemecahan masalah 

Jarak sebenarnya = 22,5 x 8  

   = 180 km  

Jadi, jarak sebenarnya adalah 180 km  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

3. Memahami masalah 

Diketahui :Panjang = 5 cm  

Lebar = 4 cm  

Skala = 1 : 400       

Ditanya :Luas sebenarnya = ... ?  

Merencanakan pemecahan masalah 

Panjang sebenarnya = panjang x skala  

Lebar sebenarnya = lebar x skala  

Luas sebenarnya = panjang x lebar 
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Panjang sebenarnya = panjang x skala = 5 x 400 = 2000 cm = 20 m 

Lebar sebenarnya = lebar x skala = 4 x 400 = 1600 cm= 16 m 

Luas sebenarnya = panjang x lebar =  20 x 16 = 320 m
2 

Jadi, luas sebenarnya adalah 320 m
2 

 

Melakukan penilai terhadap hasil yang didapat dengan benar 

4. Memahami masalah 

Diketahui :Skala = 1 : 500. 000 

Jarak = 6 cm  

Ditanya :Jarak sebenarnya =... ? 

Merencanakan pemecahan masalah 

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎 =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑡𝑎 

𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

jaraksebenarnya =  
6
1

500.000

 

                                        = 6 𝑥 500.000  

                                        = 3.000.000 𝑐𝑚 = 30 𝑘𝑚   



145 

 

Jadi, jarak sebenarnya adalah 30 km  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

 

 

 

Mengetahui,   

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Surmani, S. Pd  

NIP.  

 

Praktikan, 

 

 

Novia Suci Kurniawati 

NIM. 410100176 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 

 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : VII/1 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan  : 

 

Bubuhkan tanda √pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Sikap 

Rasa ingin tau Bertanggung 

jawab 

KB B SB KB B SB 

1 Aldi Waluyo Sejati       

2 Alfik andika sari        

3 Alga Aji Santoso       

4 Aprilia Mutiara Indah       

5 Berliana Putri Eka Sari        

6 Camelia Nur Adiningsih         

7 Chairul Muslimah        

8 Fasih Nurcahyo       

9 Fatimatuz Zahra       

10 Femi Ayu Askiyah       

11 Ferry Ardiansyah        

12 Fitria Putri Nurchasanah        

13 Hernys Eka Agistina       

14 Inggrit Widyapuri       

15 Irfan Ardani Ramadan       

16 Khaniva Eva Maharani        

17 Lusi Miftakul Sholikhah       

18 Mahendra Aldianto Putra        

19 Marisa Noviyandari       

20 Meila Wijayanti       

21 Muhammad Ridwan       
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22 Muhammad Yusuf Izna 

Andika 

      

23 Mutiara Sholikah        

24 Mutiah Ratih Purwanti       

25 Nindia Rosita Dewi        

26 Ragil Ayu Laras M       

27 Ridho Wahyu Adi Nugroho       

28 Rifiana Rahma Amalia       

29 Rio Doni Anggoro        

30 Tarisa Ayu Prawesti       

31 Tyas Wulandari        

32 Wulan Wardani        

Keterangan: 

KB : Kurang baik  B  : Baik   SB : Sangat baik 

 

Indikator sikap rasa ingin tau  dalam pembelajaran perbandingan  

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk mencoba atau bertanya atau acuh tak 

acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran  

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usahauntuk mencoba atau bertanya dalam proses 

pembelajaran tetapi masih belum konsisten  

3. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya dalam proses 

pembelajaran secara terus/ menerus dan konsisten 

 

Indikator sikap bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok. 

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam melaksanakan tugas 

kelompok 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

kelompok tetapi tetap dalam mendengarkan orang lain, bekerja sama, dan sigap dalam 

bekerja  

3.  Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 

secara terus menerus dan konsisten dalam berpendapat, mendengarkan orang lain, 

mendebat dengan sopan, bekerja sama, dan sigap dalam bekerja. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II (Pertemuan 2 ) 

 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas / Semester  : VII / Gasal  

Materi Pokok   : Perbandingan  

Alokasi waktu   : 2 x 40 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran statistika ini 

diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggungjawab  

dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta 

dapat: 

1. Menunjukan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang perbandingan 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya. 

3. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep perbandingan  

4. Mengaplikasikan konsep-konsep perbandingan 

B. Kompetensi Dasar  

1.1 Mengahargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri dan ketertarikan pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar  

2. 3  Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman 

dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari- hari 

3.12  Memahami konsep perbandingan  

C. Indikator 

1. Menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang perbandingan 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya 
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3. Menemukan konsep tentang perbandingan 

4. Mengidentifikasi tentang konsep perbandingan  

5. Menyajikan konsep- konsep perbandingan 

6. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep perbandingan 

7. Mengaplikasikan konsep-konsep perssbandingan  

 

D. Materi Ajar 

Perbandingan senilai, berbalik nilai dan skala  

 

E. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Pendekatan Scientific 

Metode pembelajaran : Pengamatan, tanya jawab, diskusi kelompok dan pemberian                  

tugas individu dan kelompok  

F. Media Pembelajaran  

- Papan tulis  

- Spidol 

- Worksheet 

 

G. SumberBelajar  

Buku Matematika BSE SMP Kelas VII Dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  

 

H. Langkah- langkah kegiatan pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa. 

2. Guru menanyakan kabar dan menayakan kehadiran 

siswa 

3. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru 

tentang perbandingan dalam kehidupan sehari –hari 

4. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yg diharapkan akan dicapai  siswa. 

5. Guru menginformasikan cara belajar yang ingin 

ditempuh ( pengamatan,dan demonstrasi disertai 

15 menit 
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tanya jawab,latihan individu dilanjutkan kelompok , 

pembahasan latihan secara klasikal, pembahasan 

secara klasikal ,pemajangan hasil latihan). 

Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan 

tanya jawab 

Inti 1. Guru membentuk kelompok belajar , tiap 

kelompok terdiri 4 siswa yang heterogen dan 

membagikan nomor pada tiap-tiap orang. 

2. Siswa mengamati, mencermati dan menjawab 

pertanyaan terkait contoh peristiwa se hari-hari 

yang berhubungan dengan perbandingan 

3. Siswa menganalisa, menalar, mencoba dan 

menyimpulkan pengetian perbandinganberdasarkan 

hasil pengamatan. 

4. Siswa menganalisa, menalar, mencoba dan 

menyimpulkan pengetian perbandingan 

berdasarkan hasil pengamatan , tanya jawab pada 

sajian contoh  dan peristiwa sehari-hari yang 

berhubungan  

5. Siswa menganalisa, menalar, mencoba dan 

menyimpulkan tentang perbandingan berdasarkan 

hasil pengamatan tanya jawab pada sajian contoh 

perbandingan  dan peristiwa sehari-hari. 

6. Secara individu siswa menyelesaikan tugas 

worksheet  tentang perbandingan , dan 

mengidentifikasinya yang melibatkan peristiwa 

sehari-hari dan konsep matematika. 

7. Secara kelompok, siswa berdiskusi membahas hasil 

tugas latihan kemudian mempresentasikan di depan 

sesuai nomor yang dipanggil.. 

 

45 menit 

Penutup 1. Siswa dan Guru merangkum isi pembelajaran yaitu 

tentang perbandingan 

15 menit 
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2. Siswa mengadakan refleksi dengan dipandu oleh 

guru 

3. Guru memberikan pekerjaan rumah 

4. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan 

pada pertemuan berikutnya 

 

I. Penilaian 

1. Jenis/ teknik penilaian :  

2. Prosedur pengamatan : 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Sikap 

a. Rasa ingin tau. 

b. Bertanggung jawab 

terhadap 

kelompoknya 

Pengamatan Selama pembelajaran dan saat 

diskusi  

2. Pengetahuan 

a. Menemukan konsep 

tentang perbandingan 

b. Mengidentifikasi 

tentangperbandingan 

 

Pengamatan dan tes 

 

Penyelesaian tugas individu 

3. 

 

Keterampilan 

Terampil menerapkan 

konsepperbandingan 

Pengamatan  Penyelesaian tugas (baik 

individu maupun kelompok) 

dan saat diskusi 

 

 

3. Instrumen Penilaian Pemecahan Masalah Matematika 

Soal Ulangan Harian  

1. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika 

banyaknya pekerjaan ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan terbebut 
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2. Seorang pedagang mampu menjual 28 botol sirup dengan harga Rp.184.800. pada 

minggu berikutnya sirup yang terjual 2 lusin. Hitunglah jumlah uang hasil 

penjualan sirup tersebut ? 

3. Amir menyediakan satu kantong plastik makanan untuk ikannya yang berjumlah 

10 ekor yang habis dalam waktu 12 hari. Jika ikan Amir sekarang berjumlah 25 

ekor, perkiraan berapa hari satu kantong plastik makanan yang disediakan oleh 

amir akan habis ? 

4. Skala peta 1 : 500. 000. Jika jarak kota A ke kota B adalah 90 km, maka jarak 

kedua kota pada peta adalah ? 

5. Diketahui jarak antara kota A dan Kota B pada peta 15 cm. Jika skala yang 

digunakan 1 : 600.000, jarak kota A dan kota B yang sebenarnya adalah ? 

6. Pemerintah akan membangun sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang. 

Panjang dan lebar kolam renang pada denah berturut – turut 25 dan 20 cm. Jika 

skala pada denah 1 : 80, luas tanah yang akan dibangun kolam renang adalah ?   

 

Pembahasan  

1. Memahami masalah 

Diketahui :  Pekerja  : 25 Orang 

Waktu   : 60 Hari 

Pekerja  ditambah  : 5 Orang    Score  5 

Ditanya: Waktu yang di perlukan.....?     Score  5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Penyelesaian : 

25 Orang => 60 hari  

Karena ditambah pekerja 5 orang maka banyaknya pekerja menjadi 30 orang 

30 orang= ..... Hari 

 

Melaksanakan pemecahan masalah 

25  

30
      =   

𝑥

60
 

 30. x   = 60 x 25 

 x  = 1.500: 30 

x  = 50 Hari       Score  15 
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Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 50 hari  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

2. Memahamimasalah 

Diketahui : Botol sirup = 28 botol 

 Harga = Rp. 184. 800  

 Terjual = 2 lusin = 2 x 12 = 24 botol    Score 5 

Ditanya : Jumlah uang hasil penjualan sirup ?    Score 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Penyelesaian : 

Sirup  Harga 

28 botol Rp. 184. 800 

24 botol ......... 

Melaksanakan pemecahan masalah 

28𝑏𝑜𝑡𝑜𝑙

24 𝑏𝑜𝑡𝑜𝑙
=  

𝑅𝑝. 184.800

𝑥
 

x . 28 botol = 24 x 184.800 

x = 4.435.200 : 28 

x = Rp. 158.400 

Jadi, jumlah uang hasil penjualan sirip Rp. 158. 400   Score 15 

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

3. Memahamimasalah 

Diketahui : Ikan = 10 ekor  

Waktu = 12 hari  

Ikan = 25 ekor       Score  5 

Ditanya :Berapa hari makanan yang disediakan amir akan habis ? Score 5 

 

Merencanakan pemecahan masalah 

Penyelesaian : 

Jumlah ikan  Waktu 

10 ekor 12 hari  

25 ekor ...... 
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Melaksanakan pemecahan masalah : 

 


10

25
=  

𝑥

15
 

25 . x = 15 . 10 

x = 150 : 25 

       x = 6         Score  15 

Jadi, satu kantong plastik makanan yang disediakan amir akan habis dalam 6 hari 

Melakukan penilain terhadap hasil yang didapat dengan benar 

4. Memahami masalah 

Diketahui : Jarak pada peta = 18  

Jarak sebenarnya = 360  km = 36.000.000 cm  Score 5 

Ditanya : Skala = ...?       Score 5 

Merencanakan pemecahan masalah  

Penyelesaian : 

Skala =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘𝑝𝑒𝑡𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 =
18 

36.000.000
 

              =  
1

2.000.000
= 1 ∶ 2.000.000 

Jadi, 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎𝑝𝑎𝑑𝑎𝑝𝑒𝑡𝑎𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 1 ∶ 2.000.000   Score 15 

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

 

5. Memahami masalah  

Diketahui :  jarak kota A dan Kota B = 15 cm 

Skala = 1: 600. 000 cm = 6 km    Score 5 

Ditanya : Jarak sebenarnya = ... ?     Score 5 

Merencanakan pemecahan masalah  

Penyelesaian : 

Jarak sebenarnya = skala x jarak  
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Melaksanakan pemecahan masalah 

Jarak sebenarnya  = 6 x 15  

  = 90 km        Score 15 

Jadi, jarak sebenarnya adalah 90 km  

Melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar 

6. Memahami masalah 

Diketahui : Panjang dan lebar kolam renang = 25 dan 20 cm  

Skala pada denah = 1 : 80      Score 5 

Ditanya : Luas tanah : ... ?      Score 5 

Merencanakan pemecahan masalah 

Penyelesaian : 

Panjang kolam renang sebenarnya = panjang x skala 

Lebar kolam renang sebenarnya = lebar x skala  

Luas sebenarnya = panjang x lebar    
  

Score 5 

Melaksanakan pemecahan masalah  

Panjang kolam renang sebenarnya = panjang x skala 

= 25 x 80 = 2.000 cm = 20 m 

Lebar kolam renang sebenarnya = lebar x skala=  20 x 80 = 1.600 cm = 16 m  

Luas sebenarnya = panjang x lebar  = 20 x 16 = 320 m
2
 

           Total Score = 150 

 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 𝒙 𝟐

𝟑
 

 

  

Mengetahui,   

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Sri Surmani, S. Pd  

NIP.  

 

Praktikan, 

 

 

Novia Suci Kurniawati 

NIM. 410100176 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : VII/1 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan  : 

 

Bubuhkan tanda √pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Sikap 

Rasa ingin tau Bertanggung 

jawab 

KB B SB KB B SB 

1 Aldi Waluyo Sejati       

2 Alfik andika sari        

3 Alga Aji Santoso       

4 Aprilia Mutiara Indah       

5 Berliana Putri Eka Sari        

6 Camelia Nur Adiningsih         

7 Chairul Muslimah        

8 Fasih Nurcahyo       

9 Fatimatuz Zahra       

10 Femi Ayu Askiyah       

11 Ferry Ardiansyah        

12 Fitria Putri Nurchasanah        

13 Hernys Eka Agistina       

14 Inggrit Widyapuri       

15 Irfan Ardani Ramadan       

16 Khaniva Eva Maharani        

17 Lusi Miftakul Sholikhah       

18 Mahendra Aldianto Putra        

19 Marisa Noviyandari       

20 Meila Wijayanti       

21 Muhammad Ridwan       
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22 Muhammad Yusuf Izna 

Andika 

      

23 Mutiara Sholikah        

24 Mutiah Ratih Purwanti       

25 Nindia Rosita Dewi        

26 Ragil Ayu Laras M       

27 Ridho Wahyu Adi Nugroho       

28 Rifiana Rahma Amalia       

29 Rio Doni Anggoro        

30 Tarisa Ayu Prawesti       

31 Tyas Wulandari        

32 Wulan Wardani        

Keterangan: 

KB : Kurang baik  B  : Baik   SB : Sangat baik 

 

Indikator sikap rasa ingin tau  dalam pembelajaran perbandingan  

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk mencoba atau bertanya atau acuh tak 

acuh (tidak mau tahu) dalam proses pembelajaran  

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usahauntuk mencoba atau bertanya dalam proses 

pembelajaran tetapi masih belum konsisten  

3. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha untuk mencoba atau bertanya dalam proses 

pembelajaran secara terus/ menerus dan ajeg atau konsisten 

 

Indikator sikap bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok. 

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam melaksanakan tugas 

kelompok 

2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

kelompok tetapi tetap ajeg atau konsisten dalam mendengarkan orang lain, bekerja sama, 

dan sigap dalam bekerja  

3.  Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok 

secara terus menerus dan ajed atau konsisten dalam berpendapat, mendengarkan orang 

lain, mendebat dengan sopan, bekerja sama, dan sigap dalam bekerja 

 



Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 

Lampiran 9 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


