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Satuan Pendidikan : SMP N 1 PRAMBANAN KLATEN 

Kelas/Semester : VII/Dua 

Mata Pelajaran : Matematika  

Materi Pokok : Skala Perbandingan 

Alokasi Waktu : 3 JP (40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti  : 

1. Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya  

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

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

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan rasa 

ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak nyata. 

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

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

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang)  

 

B. Kompetensi Dasar  

3.8  Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan 

menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan  

4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan 

berbalik nilai  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8.1 Menghitung keliling dan luas bangun datar dengan ukuran skala 

perbandingan 



3.8.2 Mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan bangun datar 

dan perbaningan senilai khususnya skala 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti apersepsi, dimana siswa diingatkan kembali tentang konsep 

skala yang telah dipelajari di dalam kelas,  diharapkan siswa menganalisis dan 

menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan skala dalam 

kehidupan sehari-hari, khususnya area keraton Yogyakarta setelah mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran saintifik 

E. Materi Pembelajaran: 

Adapun materi yang dipelajari adalah mengenai: Skala; 

 

F. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode saintifik 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

pendahuluan  Guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa 

(Penilaian sikap berdoa, Lampiran 2); 

 Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa, kerapian, kebersihan, dan kesiapan kelas; 

 Siswa melakukan apersepsi untuk mengingat 

kembali materi sebelumnya, yaitu perbandingan 

senilai bilangan bulat. 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini 

yaitu memahami konsep skala serta menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala. 

 Siswa membentuk kelompok dengan anggota 3-4 

siswa 

15 menit 

Inti 1. Mari Mengamati/Observasi:  

 



 Siswa mengamatai berbagai objek yang ada di 

Keraton Yogyakarta 

 Siswa memilih satu objek  yang menurut mereka 

paling unik 

 Siswa diminta untuk mengamati objek tersebut, 

misal keramik pada keraton yang sudah mereka 

pilih.  

 Contoh pola keramik 

 

 

2. Mari Menanya 

 Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan, 

seperti 

‘Apakaah ukuran gambar keramik dengan 

ukuran aslinya sudah sesuai?’ 

80 menit 



3. Mari Mengeksplore/Mengumpulkan data 

 Siswa mencatat hal-hal yang menarik dari 

keramik yang telah mereka pilih seperti pola 

pola yang ada pada keramik, bentuk bangun 

datar pada keramik, dan lain sebagainya. 

4. Mari Menalar 

 Siswa  mendiskusikan dengan kelompoknya 

tentang pola pada keramik dan hubungannya 

dengan skala dengan bantuan LKS 

5. Mari Mengkomunikasikan 

 Siswa mempresentasikan hasil yang telah 

temuan mereka 

 Siswa yang lain dpat memberikan tanggapan 

untuk presentasi dari teman meraka. 

Penutup  Guru mengarahkan siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran yaang sudah dilaksanakan 

 Guru memberikan penguatan tentang hasil 

pembelajaran; 

 Guru menutup pembelajaran dengan do`a penutup 

majelis dan salam  

10 menit 

 

 

H. Alat/Media Pembelajaran 

 Media : Lembar Kerja Siswa 

 

I. Sumber Belajar  

a. Buku Siswa: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika 

untuk SMP kelas IX Semester 1. Jakarta: Kemendikbud (274 hal.) 

b. Buku Guru Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika 

untuk SMP kelas IX Semester 1. Jakarta: Kemendikbud (274 hal.) 

c. Lingkungan keraton Yogyakarta 

 

J. Penilaian 



Teknik   : Pengamatan dan Lembar Kerja Siswa 

Bentuk   : Laporan Pengamatan dan hasil LKS 

Pelaksanaan : Saat Pembelajaran 

No Kompetensi yang di uji Teknik Pelaksanaan 

1 Sikap bertanggung jawab Pengamatan oleh 

guru 

Kegiatan inti 

2 Rasa percaya diri Pengamatan oleh 

guru 

Kegiatan inti 

3 Pengetahuan dan 

keterampilan 

LKS dan 

Permainan 

Operasi 

Himpunan 

Kegiatan inti 

  

 

 

Yogyakarta,      Agustus 2017 

        Mengetahui, 

Kepala SMP Sukajaya     Guru Mata Pelajaran 

 

 

        

NIP.  NIP. 

 

  



LAMPIRAN-1 

LEMBAR OBSERVASI SIKAP 

Kelas/Semester  : VII/1 

TahunPelajaran  :  2017/2018 

Butir Nilai : Bertanggungjawab dan percaya diri dalam mengikuti kegitan 

belajar mengajar 

Indikator Sikap 

1. Tidak mengobrol saat guru atau teman menjelaskan materi 

di depan kelas 

2. Menjaga kebersihan dan kerapihan kelas 

3. Melakukan permainan dengan baik 

4. Menjawab pertanyaan dengan yakin dan benar 

5. Mengajukan pertanyaan kepada guru jika ada materi yang 

belum dipahami 

Nama 
Skor indikator Jumlah nilai 

1 2 3 4 5   

        

        

        

        

        

Keterangan 

Skor indikator : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3 (cukup baik), 4 (sangat baik) 

Skor Maksimal: 5 indikator x 4 = 20  

 

Perolehan Skor  

Nilai = ------------------- x 10  

Skor Maksimal 

  



LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Kelas/Semester  : VII/1 

TahunPelajaran  :  2017/2018 

Nama Siswa    :  

Petunjuk penilaian: 

1. Penilaian pengetahuan dilakukan berdasarkan kegiatan permainan 

operasi himpunan yang dilakukan. 

2. Penilaian diberikan setiap kali peserta didik berhasil menyelesaikan satu 

langkah instruksi permainan 

3. Sertakan keterangan berupa kelebihan dan kelemahan peserta didik 

dalam melakukan instruksi permainan 

4. Instruksi permainan terlampir 

Instruksi 

ke- 

skor Jumlah Nilai keterangan 

1 2 3 4    

1        

2        

3        

4        

 

Keterangan 

Skor indikator : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3 (cukup baik), 4 (sangat baik) 

Skor Maksimal: 4 indikator x 5 = 20  

 

Perolehan Skor  

Nilai = ------------------- x 10  

Skor Maksimal 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA KELOMPOK:  

1.         3.        

  

2.          4.        

Kegiatan #1: Ayo berkeliling dan mengamati.... 

Berkelilinglah di area keraton. Amatilah objek-objek yang 

ada dalam keraton. Indah bukan? Tentu saja, karena semua 

objek tersebut dalah lambang kebudayaan daerah 

Yogyakarta. Tugasmu sebagai generasi penerus bangsa 

adalah melestarkan warisan budaya tersebut. 

Sembari berkeliling, lakukan pengamatan benda-benda 
koleksi keraton Jogjakarta. Carilah benda-benda yang 
memiliki unsur berbentuk bangun datar 

 

 

  

 

 

  

MATERI: SKALA 



Contoh pertanyaan: 

“bagaimana langkah menggambar 

suatu benda menggunakan skala?”  

Yuukk, 

bertanya 

 

Aku ingin tahu 

tentang.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pertama, ukurlah objek yang sudah kamu pilih. 

 Gunakan ukuran centimeter 

 Kemudian tentukan skala untuk menggambar objek 

tersebut! 

 Gunakan skala yang terkecil. Sehingga 

ukuran pada gambar sebenarnya diwakili 

oleh 1 cm pada skala 



GAMBARLAH HASIL PENGAMATANMU DISINI.... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



AKU BISA DAN BERANI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulislah kesimpulan yang kalian dapatan pada kolom dibawah ini, kemudian 

presentasikan hasil diskusi di depan teman-teman Anda! 

 



 

  



PEDOMAN PENSKORAN LKS 

No Indikator Skor keterangan 

1 Menentukan Pilihan 

Dapat berdiskusi dengan baik dala 

kelompok dan menggambar dengan baik 

  

2 Coba Deskripsikan 

Dapat menjelaskan alasan memilih pola 

tersebut sebagai pola yang paling unik dan 

menarik dan dapat mendeskripsikan 

dengan bahasa yang mudah dipahami.  

  

3 Mengajukan pertanyaan 

Dapat mengajukan beberapa pertanyaan 

yang sesuai dengan materi baik apersepsi 

maupun materi skala 

  

4 Menghitung skala 

Dapat menulis dengan runtut langkah-

langah menghitung skala dan menghitung 

dengan tepat bagaimana memperoleh suatu 

skkala perbandingan. 

  

5 Dapat menyelesaikan masalah 

Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

yang disajikan dengan benar 

  

6 Dapat mengkomunikasikan 

Siswa dapat mengkomunikasikan hasil 

diskusi dengan baik dan lancar 

  

 

Rentang skor adalah 1 (sangat kurang), 2 (cukup), 3 (baik), 4 (sangat baik) 

Skor akhir = total skor : 2  

 


