
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



 

 

Lampiran 1. RPP Pertemuan I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I 

Nama Sekolah  : SMP Katolik Marsudisiwi 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok  : Perbandingan Senilai 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

Pertemuan  : 1 

A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli,(toleransi gotong royong), santun percaya diri, dalam berinteraktif 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan factual, konseptual dan procedural berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuannya, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah dan mengaji dalam ranah konkrit menggunakan, 
mengurai, merangkai, modifikasi dan membuat ranah abstrak (menulis, 
membaca,menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

2.1 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar. 

3.8. Memahami konsep perbandingan dan menggunakan bahasa perbandingan 
dalam  
mendeskripsikan dua besaran atau lebih  

4.8. Menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalah nyata 
dengan menggunakan table dan grafik 

4.9. Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui 
menggunakan grafik 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Siswa Mampu :  
1. Menunjukkan aktivitas belajar dalam melakukan penyelidikan 

perbandingan senilai (sikap) 



 

 

2. Bertanggung jawab dalam kelompok belajarnya (sikap) 
3. Menjelaskan defenisi tentang konsep perbandingan senilai (pengetahuan) 
4. Membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan 

perbandingan senilai (keterampilan) 
5. Membuat grafik perbandingan senilai pada kertas berpetak (keterampilan) 
6. Menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan 

dengan perbandingan senilai (keterampilan) 
D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pengamatan, Tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, 
diskusi kelompok, siawa dapat mengembangkan aktivitas belajar, dan 
kemampuan pemecahan maslah matematika secara pribadi maupun kelompok 
dalam : 
1. Menunjukkan aktivitas belajar dalam melaukan penyelidikan tentang 

perbandingan senilai (sikap) 
2. Bertanggungjawab dalam kelompok belajarnya (sikap) 
3.  Menjelaskan defenisi tentang konsep perbandingan senilai (pengetahuan) 
4. Membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan 

perbandingan senilai (keterampilan) 
5. Membuat grafik perbandingan senilai pada kertas berpetak (keterampilan) 
6. Menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan 

dengan perbandingan senilai (keterampilan) 
E. Materi Pembelajaran 

Perbandingan senilai 
Diingatkan bahwa pecahan dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua buah 
bilangan. Secara umum ada dua buah bilangan, yaitu perbandingan senilai 
dan perbandingan berbalik nilai.Ada dua cara dalam membandingkan dua 
besaran yaitu, dengan mencari selisih dan dengan mencari hasil bagi. 
Menyederhanakan perbandingan hanya dapat dilakukan pada dua besaran 
yang sejenis. Perbandingan antara dua besaran dapat dinyatakan dengan table 
seperti berikut 

Variabel pertama  Variabel kedua 
 
a     p 
b     q 

 Pada perbandingan senilai berlaku    
 
     

 

 
    

Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik/turun sejalan 
dengan nilai barang yang dibandingkan. Grafik perbandingan senilai 
berupa garis lurus. Misalkan p, q, r dan s adalah bilangan bulat positif atau 
ukuran – ukuran objek perbandingan  p : q dan r : s dikatakan senilai jika 
dan hanya jika    

 
     

 

 
   



 

 

F. Metode Pembelajaran 
Metode Kooperatif Tipe STAD 

G. Media Pembelajaran 
Papan berpetak, Komputer dan LCD 

H. Sumber Belajar 
BSE Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk kelas VII SMP dan MTs, 
Dewi Nuharani dan Tri Wahyuni 
 

I. Langkah – Langkah Pembelajaran 
 
NO KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAK

TU 
A PENDAHULUAN   
1 Kegiatan awal - Menyampaikan tujuan pembelajaran 

tentang perbandingan senilai 
- Memberikan gambaran umum inti materi 

ajar perbandingan 
- Menyampaikan gambaran model 

pembelajaran yang akan dilakukan yaitu 
metode Kooperatif Tipe STAD 

5 

2 Memotivasi Siswa - Membangkitkan Aktivitas siswa tentang 
perbandingan senilai 

- Menciptakan persaingan sehat diantara 
siswa 

 

3 Apersepsi - Mengingatkan kembali materi SD 
sebelumnya dan menghubungkan dengan 
materi yang akan disampaikan 

5 

B PENGEMBANGA
N 
Menyampaikan 
materi ajar sesuai 
dengan metode 
Kooperatif Tipe 
STAD 

- Materi yang disampaikan sesuai dengan 
metode kooperatif tipe STAD dan materi 
perbandingan berbalik nilai, jelas dan 
dapat dimengerti 

- Menunjukkan sikap bersahabat kepada 
siswa, menghargai setiap perbedaan 
pendapat siswa, membantu siswa yang 
mengalami kesulitan 

15 

 Menciptakan 
suasana belajar 
siswa yang aktif 
sesuai dengan  
metode kooperatif 
tipe STAD  

 
- Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang 
belum dipahami 

- Mendorong kemampuan siswa untuk 
mengemukakan pendapatan 
mempersentasikan hasil 

15 

 Memberikan 
penguatan 

- Memberi penguatan kepada tingkah laku 
siswa yang baik dan motivasi kepada siswa 
yang belum berhasil 

10 

C PENERAPAN   
1 Model penerapan 

pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD  

- Guru menyampaikan materi yang akan 
disajikan secra garis besar dan prosedur 
kegiatan serta tata cara kerja kelompok 

- Guru membentuk kelompok dengan masing 

15 



 

 

– masing anggota 4 – 5 orang secara 
heterogen dan memberikan penjelasan materi 

- Siswa dalam kelompok masing – masing 
mengerjakan LKK. Selama siswa bekerja 
dalam kelompok guru memantau kerja siswa 
dan memberikan bimbingan kepada siswa 
yang mengalami kesulitan 

- Guru bersama siswa membuat kesimpulan 
dari hasil kerjanya 

- Guru mengadakan kuis secara individu 
- Pemberian penghargaan kelompok 

2 Kemampuan 
Pemecahan masalah 
menurut langkah – 
langkah Polya  

- Memahami masalah yaitu siswa dianjurkan 
untuk membaca soal sebaik mungkin dan 
meyakini bahwa masalah itu sudah dipahami 
dengan apa yang diketahui dan ditanya dari 
masalah tersebut 

- Membuat rencana pemecahan masalah 
yaitu sesudah siswa memahami masalah 
dengan baik, siswa dapat membuat rencana 
pemecahan masalah 

- Melaksanakan rencana pemecahan 

masalah yaitu siswa mulai melaksanakan 
rencana yang telah dibuat sebelumnya 

- Memeriksa kembali yaitu siswa memeriksa 
kembali hasil pekerjaannya 

40 

3 Aktivitas Siswa - Visual activities 
- Oral activities 
- Mental activities 
- Motor activities 
- Writing activities 

5 

D PENUTUP 
Kesimpulan 

- Guru dan siswa terlibat aktif dalam membuat 
kesimpulan 

5 

 Tindak lanjut - Menyarankan agar siswa mengulang 
mempelajari materi  perbandingan senilai 
dan mempelajari  materi perbandingan 
berbalik nilai untuk pertemuan yang akan 
datang di rumah 

- Memberikan tugas mandiri 

5 

 

                                                                                       Malang, 12 Januari 2018 

              Mengetahui 

 Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

Drs. Agnes Heni Giartani.S.Pd                                       Yemi Maria Bouk, S.Pd 

 



 

 

Lampiran 2. RPP Pertemuan II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN II 

Nama Sekolah  : SMP Katolik Marsudisiwi 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi Pokok  : Perbandingan Berbalik Nilai 
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 
Pertemuan  : 3 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli,(toleransi gotong royong), santun percaya diri, dalam berinteraktif 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan factual, konseptual dan procedural berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuannya, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah dan mengaji dalam ranah konkrit menggunakan, 
mengurai, merangkai, modifikasi dan membuat ranah abstrak (menulis, 
membaca,menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

2.1. Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika serta memiliki 
rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar. 

3.8   Memahami konsep perbandingan dan menggunakan bahasa perbandingan 
dalam mendeskripsikan dua besaran atau lebih  

4.8. Menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalah nyata 
dengan menggunakan table dan grafik. 

4.9. Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui 
menggunakan grafik. 
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Siswa Mampu: 
1. Menunjukkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dalam melakukan 

penyelidikan perbandingan berbalik nilai (sikap). 
2. Bertanggungjawab dalam kelompok belajarnya (sikap) 
3. Menjelaskan defenisi tentang konsep perbandingan berbalik nilai 

(pengetahuan). 



 

 

4. Membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan 
perbandingan berbalik nilai (keterampilan). 

5. Membuat grafik perbandingan berbalik nilai pada kertas berpetak 
(keterampilan). 

6. Menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan 
dengan perbandingan berbalik nilai (keterampilan). 
 

D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pengamatan, Tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, 
diskusi kelompok, siawa dapat mengembangkan rasa ingin tahu, interaksi 
yang efektif dan rasa tanggungjawab secara pribadi maupun kelompok 
dalam : 
1. Menunjukkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dalam melaukan 

penyelidikan tentang perbandingan berbalik nilai (sikap) 
2. Bertanggungjawab dalam kelompok belajarnya (sikap) 
3.  Menjelaskan defenisi tentang konsep perbandingan berbalik nilai 

(pengetahuan) 
4. Membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan 

perbandingan berbalik nilai (keterampilan) 
5. Membuat grafik perbandingan berbalik nilai pada kertas berpetak 

(keterampilan) 
6. Menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan 

dengan perbandingan berbalik nilai (keterampilan). 
 

E. Materi Pembelajaran 
Perbandingan berbalik nilai 
Pada perbandingan berbalik nilai jika besaran yang pertama nilainya 
bertambah maka besaran yang kedua nilainya berkurang  atau jika nilai 
sebuah barang naik maka nilai barang yang dibandingkan akan turun atau 
sebaliknya Grafik perbandingan berbalik nilai berupa kurva.  
Variabel pertama  Variabel kedua 
 
a     p 
b     q 

 Pada perbandingan  berbalik nilai berlaku    
 
     

 

 
    

Misalkan p, q, r dan s adalah bilangan bulat positif atau ukuran – ukuran 
objek perbandingan  p : q dan r : s dikatakan berbalik nilai jika dan hanya 
jika    

 
     

 

 
   

F. Metode Pembelajaran 
Metode Kooperatif Tipe STAD 



 

 

G. Media Pembelajaran 
Papan berpetak, Komputer dan LCD 

H. Sumber Belajar 
BSE Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk kelas VII SMP dan MTs, 
Dewi Nuharani dan Tri Wahyuni 

I. Langkah – Langkah Pembelajaran 
 
NO KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WA

KTU 
A PENDAHULUAN   
1 Kegiatan awal - Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

perbandingan berbalik nilai 
- Memberikan gambaran umum inti materi ajar 

perbandingan 
- Menyampaikan gambaran model pembelajaran yang 

akan dilakukan yaitu metode Kooperatif Tipe STAD 

5 

2 Memotivasi Siswa - Membangkitkan Aktivitas siswa tentang 
perbandingan berbalik nilai 

- Menciptakan persaingan sehat diantara siswa 

 

3 Apersepsi - Mengingatkan kembali materi sebelumnya dan 
menghubungkan dengan materi yang akan 
disampaikan 

5 

B PENGEMBANGA
N 
Menyampaikan 
materi ajar sesuai 
dengan metode 
Kooperatif Tipe 
STAD 

- Materi yang disampaikan sesuai dengan metode 
kooperatif tipe STAD dan materi perbandingan 
berbalik nilai, jelas dan dapat dimengerti 

- Menunjukkan sikap bersahabat kepada siswa, 
menghargai setiap perbedaan pendapat siswa, 
membantu siswa yang mengalami kesulitan aktivitas 
belajar dan kemampuan pemecahan maslah 

15 

 Menciptakan 
suasana belajar 
siswa yang aktif 
sesuai dengan  
metode kooperatif 
tipe STAD  

- Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai materi yang belum dipahami 

- Mendorong kemampuan siswa untuk mengemukakan 
pendapat dan mempersentasikan hasil 

15 

 Memberikan 
penguatan 

- Memberi penguatan kepada tingkah laku siswa yang 
baik dan motivasi kepada siswa yang belum berhasil 

10 

C PENERAPAN   
1 Model penerapan 

pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD  

- Guru menyampaikan materi yang akan disajikan 
secra garis besar dan prosedur kegiatan serta tata 
cara kerja kelompok 

- Guru membentuk kelompok dengan masing – 
masing anggota 4 – 5 orang secara heterogen dan 
memberikan penjelasan materi 

- Siswa dalam kelompok masing – masing 
mengerjakan LKK. Selama siswa bekerja dalam 
kelompok guru memantau kerja siswa dan 
memberikan bimbingan kepada siswa yang 
mengalami kesulitan 

- Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil 

15 



 

 

kerjanya 
- Guru mengadakan kuis secara individu 
- Pemberian penghargaan kelompok 

2 Kemampuan 
Pemecahan 
masalah menurut 
langkah – langkah 
Polya  

- Memahami masalah yaitu siswa dianjurkan untuk 
membaca sebaik mungkin dan meyakini bahwa 
masalah itu sudah dipahami dengan apa yang 
diketahui dan ditanya dari masalah tersebut 

- Membuat rencana pemecahan masalah yaitu 
sesudah siswa memahami masalah dengan baik, 
siswa dapat membuat rencana pemecahan masalah 

- Melaksanakan rencana pemecahan masalah yaitu 
siswa mulai melaksanakan rencana yang telah dibuat 
sebelumnya 

- Memeriksa kembali yaitu siswa memeriksa kembali 
hasil pekerjaannya 

40 

3 Aktivitas Siswa - Visual activities 
- Oral activities 
- Mental activities 
- Motor activities 
- Writing activities 

5 

D PENUTUP 
Kesimpulan 

- Guru dan siswa terlibat aktif dalam membuat 
kesimpulan 

5 

 Tindak lanjut - Menyarankan agar siswa mengulang mempelajari 
materi  perbandingan berbalik nilai dan mempelajari  
materi Skala untuk pertemuan yang akan datang di 
rumah 

- Memberikan tugas mandiri 

5 

  

                                                                            Malang, 12 Januari 2018 

 

              Mengetahui 

 Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

Drs. Agnes Heni Giartani.S.Pd                                       Yemi Maria Bouk, S.Pd 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 3. RPP Pertemuan III 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN III 

 

Nama Sekolah  : SMP  Katolik Marsudisiwi Malang 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester       : VII/Genap 
Materi Pokok  : Perbandingan dan Skala 
Alokasi Waktu    :  3 jam x40 menit   
Pertemuan ke  : 3 
   

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
2.1 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika 

serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang 
terbentuk  melalui pengalaman belajar. 

2.1.1 Membiasakan rasa ingin tahu, teliti, dan aktifpada matematika  
3.4  Memahami konsep perbandingan dan menggunakan bahasa perbandingan 

dalam mendeskripsikan hubungan dua besaran atau lebih; 
4.4  Menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalah  nyata.  

Dengan menggunakan tabel dan grafik. 
4.5 Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui 

menggunakan grafik  
4.5.1  Dapat mengartikan konsep skala suatu gambar/peta 
4.5.2   Menghitung jarak sebenarnya pada gambar berskala/ peta jika diketahui     

skalanya 
4.5.3  Menghitung skala dari suatu peta jika diketahui jarak pada peta dan jarak     

   sebenarnya 
4.5.4 Menggunakan konsep skala dan perbandingan untuk menyelesaikan masalah 

sehari-hari. 
 

B. Tujuan Pembelajaran  
Melalui pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok,  siswa dapat: 
mengembangkan aktivitas belajarnya, dan kemampuan pemecahan masalah 
secara pribadi maupun kelompok dalam: 
1. mengartikan konsep skala suatu gambar/peta 

2. Menghitung jarak sebenarnya pada gambar berskala/ peta jika diketahui 
peta dan  skalanya. 

3. Menghitung skala dari suatu peta jika diketahui jarak pada peta dan jarak 
sebenarnya 

4. Menggunakan konsep skala dan perbandingan untuk menyelesaikan 
masalah sehari-hari 

 
C.   Materi Pembelajaran 



 

 

Materi ajar yang dipelajari siswa selama pertemuan pelaksanaan 
pembelajaran yang menggunakan  RPP ini adalah: Pengertian konsep skala, dan 
pemecahan masalah menggunakan skala dan perbandingan. Skala adalah 
perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya atau 
sesungguhnya. Pada gambar berskala selalu berlaku hal berikut : 
- Mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk 
- Ukuran dapat diperbesar atau diperkecil 
Skala juga ditemui pada termometer suhu, ada skala Celcius (0C), skala 
Reamur(0R), dan skala Fahrenheit (0F) dimana perbandingannya C : R : F = 5 : 4 : 
9 + (320) 
Operasi hitung menggunakan skala dan perbandingan. 
 
D. Metode Pembelajaran 

Metode : Kooperatif 
Model : STAD 

E. Media Pembelajaran 

Peta suatu daerah, penggaris 
F. Sumber Belajar 

    Buku siswa SMP Kelas VII Kemendikbud  

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi Kegiatan Siswa Diskripsi Bentuk Bantuan Guru Alokasi 
waktu 

Pendahuluan 1. Menjawab sapaan 
guru dan berdoa 
mengawali belajar 
 

2. mendengarkan dan 
menanggapi tujuan 
pembelajaran 
 
 

3. memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang belajar 
kelompok 
 

4. membentuk kelompok 
belajar 

 
5. Ditunjukkan sebuah 

peta, siswa ditanyakan 
: 
Berapa jarak 
sebenarnya 2 kota 
yang ada di peta 
tersebut ? 

Menyapa siswa dengan salam 
dilanjutkan doa. 
 
 
Mengkomunikasikan tujuan 
pembelajaran dan diingatkan tentang 
perbandingan senilai 

 
 

Menginformasikan cara belajar yang 
akan ditempuh dengan kelompok 
 
Menginformasikan bahwa selama 
kegiatan ada penilaian sikap yaitu rasa 
ingin tahu, teliti, dan aktif dari masing – 
masing siswa 
 

15 
menit 



 

 

Penerapan dan 
Pengembangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Siswa dimainta 

mengamati gambar peta  
pada buku siswa 
halaman 256 yang 
terdapat skala 1 : 
12x106 

 
2.apakah artinya skala 1 : 

12x106 
 
3. Berapa jarak kota 

Jakarta dengan kota 
Surabaya pada peta 
tersebut ? beberapa 
siswa ditunjuk untuk 
melakukan pengukuran 
menggu nakan 
penggaris dan 
menyampaikan hasil 
ukurannya 

 
4.Berapa jarak sebenarnya 

kota Jakarta ke kota 
Surabaya berdasar peta 
tersebut ! 

 
5.Siswa mencoba 

menghitung dengan 
berbagai cara dalam 
kelompoknya 

 
5.Siswa merangkum hasil 

diskusi kelompoknya 
 
6.Ditunjuk kelompok 

untuk menyampaikan 
hasil diskusi dari 
kelompoknyanya 

 

 
Diingatkan bilangan berpangkat  
Mengamati siswa berdiskusi pada 
masing-masing kelompok 
 
Mengamati siswa mengerjakan soal 
sambil malakukan penilaian sikap 
 
Menunjuk kelompok untuk 
menyampaikan hasil pengerjaan 
kelompoknya 
 
Ditunjuk siswa untuk mengerjakan 
didepan 
 

60 
menit 

Test Siswa secara individu 
menyelesaikan soal test 
yang diberikan 

Guru mengawasi ujian test kemampuan 
pemecahan masalah 

35 
menit 

Penutup 1.Siswa dan guru 
merangkum isi 
pembelajaran tentang 
konsep skala .   

 
2.Memberikan tugas 

individu uji kompetensi 
5.3 halaman 261 no. 1 
dan 2 

Guru memandu merangkum isi 
pembelajaran hari ini  
 
Menginformasikan garis besar isi 
kegiatan pada pertemuan berikutnya, 
yaitu Operasi Hitung Menggunakan 
Perbandingan dan Skala pada buku siswa 
halaman 259 – 262 

10 
menit 



 

 

 

 
H. Penilaian 
Instrumen 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN PERKEMBANGAN SIKAP 

1. Prosedur Penilaian: 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Aktivitas belajar Pengamatan Kegiatan inti  

2 Kemampuan pemecahan 
masalah 

Pengamatan Kegiatan inti 

Instrumen penilaian 2: 
Tes Uraian (Waktu: maksimal 20 menit) 

Petunjuk:  
Kerjakan soal berikut secara individu, tidak boleh menyontek dan tidak boleh 
bekerjasama. 
 
1. Amati peta berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika peta diatas berskala 1 : 4.000.000,  
Hitung jarak sebenarnya kota Surabaya ke kota Malang ? 
 



 

 

2. Suatu peta berskala 1 : 2.500.000. Jika 2 kota berjarak 150 km, berapa jarak 2 
kota tersebut pada peta ? 

 
Kerangka Penilaian 

Aspek Pengetahuan dan Ketrampilan 

 

No 

Soal 

Aspek Penilaian Rubrik Penilaian Skor Skor 

Maksimal 

1 Soal Pemahaman Dijawab 1 : 2   dijawab selain 1 : 2 4 
2 Soal Pemahaman Dijawab ≤ 65 km 4 

 
Dijawab antara 65 km – 75 km  
Dijawab antara 75 km – 85 km  
Dijawab antara 85 km – 95 km  
Dijawab ≥ 65 km  

3 Soal Pemecahan Masalah Mengetahui apa yang diketahui 4  
Mengetahui apa yang ditanyakan 4 
Menetapkan strategi dalam penyelesaian 4 
Menerapkan strategi dan menyelesaikan 
perhitungan dengan benar 

4 

  Memeriksa kembali 4  

                                             Skor Maksimal 16 
 

 
                                                                            Malang, 12 Januari 2018 

              Mengetahui 

 Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

Drs. Agnes Heni Giartani.S.Pd                                       Yemi Maria Bouk, S.Pd 

 

 

  



 

 

Lampiran 4. Kisi-Kisi Soal 

Kompetensi Dasar : 

4.8. Menyelesaiakn masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan skala 

Indikator Soal Bentuk Soal Jawaban 
menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan 
dengan perbandingan 
senilai 
 
 

seorang penjahit memerlukan 
10 m kain untuk membuat 8 
potong baju. untuk membuat 
100 potong baju yang sama, 
berapa bnyak kain yang 
diperlukan? 

Memahami 
Dik : 10 m kain untuk 8 potong baju 
Dit : berapa banyak kain yang diperlukan 
untuk 100 bayu (perb. senilai=seharga)? 
Merencanakan 

 

Kain (m)             baju 
 
10                         8 
 
x                  100 
 
  

 
 

 

   
 

 
Menyelesaikan 

 
        

  
 
    

  
  

 
       
 
  

    

 
 = 25  

Jadi kain yang diperlukan untuk 100 baju = 
25 meter 
mengecek kembali kebenaran  
 

menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan 
dengan perbandingan 
berbalik nilai 

suatu pekerjaan akan selesai 
dikerjakan oleh 24 orang 
selama 20 hari. agar 
pekerjaan tersebut dapat 
diselesaikan selama 15 hari, 
berapa banyak tambahan 
pekerja yang diperlukan ? 

memahami 

Dik : suatu pekerjaan dikerjakan oleh 24    
         orang selama 20 hari 
Dit  : berapa pekerja tambahan yang   
          diperlukan selama 15 hari? 
merencanakan 
Pekerja (org)               waktu(hari) 

24               20 
x                15 

  

 
 
  

  
 

menyelesaikan 
 

24   20 = 15   x 
480        = 15 x 
x            =     

  
 

x    = 32 
                 (32 – 24 = 8)  



 

 

Tambahan pekerja yang diperlukan 8 orang 
 

menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan 
dengan skala 

seorang pemborong akan 
membangun kantor 
berukuran 70 m x 90 m. pada 
denah terlihat ukuran kantor 
14 cm x 18 cm. berapa skala 
denah tersebut ? 

memahami 

Dik: 
 ukuran kantor sebenarnya70 m× 90 m             
 ukuran kantor pada denah 14cm ×18cm 
Dit  :  
berapa skala denah tersebut? 
Merencanakan 

      
                

               
 

   L = 70 m : 7000 cm  
   P =  90 m      : 9000 cm  
   L =                :      14 cm 
   P =                 :     18 cm 
menyelesaikan 

 

      
                

               
 =    

  
 =   

 
 

 

      
    

  
 

 

      
   

 
 

 

      
                

               
 =    

  
 =   

 
 

 

      
    

  
 

 

      
   

 
 

Jadi skala denah tersebut 1 : 500 

 
 

 


