RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Sub Pokok Bahasan
Alokasi waktu
Penyusun

: Matematika
: Sekolah Menengah Pertama
: IX / Genap
: Translasi
: Pengertian dan Sifat Translasi, Menentukan Hasil Translasi
: 30 Menit
: Tri Wahyu Nurjanah

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi
dan gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (fakta, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kajian
tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (mnulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.5 Menjelaskan transformasi geometri 3.5.1

Menemukan pengertian translasi

(refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi)

ditinjau

yang dihubungkan dengan masalah

Prambanan.

kontekstual.

3.5.2

dari

perspektif

Mengidentifikasi

Candi

sifat-sifat

translasi ditinjau dari perspektif
Candi Prambanan.
3.5.3

Menentukan

koordinat

hasil

translasi objek-objek ditinjau dari
perspektif Candi Prambanan.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik :
3.5.1 Mampu menemukan pengertian translasi ditinjau dari perspektif Candi Prambanan.
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3.5.2 Mampu mengidentifikasi sifat-sifat translasi ditinjau dari perspektif Candi
Prambanan.
3.5.3 Mampu menentukan koordinat hasil translasi objek-objek ditinjau dari perspektif
Candi Prambanan.
D. Skema Pembelajaran
Pengetahuan Prasyarat
Kedudukan titik pada
bidang kartesius

Materi Saat Ini
Menemukan

Kelanjutan Materi

pengertian

translasi, mengidentifikasi
sifat-sifat

translasi,

menentukan

Refleksi

dan

koordinat

hasil translasi

E. Materi Pokok Pembelajaran
1. Fakta
Menyajikan masalah-masalah yang berkaitan dengan translasi seperti :
a. Pada pembelajaran peserta didik diberikan gambar mengenai stupa yang ada di
Candi Lumbung. Candi ini masih satu kompleks dengan Candi Prambanan.
Apabila stupa nomor 1 bergeser ke sebelah kanan dengan melewati dua stupa lain
dan berhenti di stupa nomor 2. Coba perhatikan dan amati bentuk serta ukuran
setiap stupa yang berpindah tersebut. Apakah bentuk objek tersebut berubah?
Apakah ukuran objek itu berubah? Apakah terjadi perubahan bentuk maupun
ukuran karena perpindahan tersebut? Tidak, bukan? Jika demikian, pada sistem
koordinat kartesius, apakah kurva berubah bentuk dan ukuran bila bergeser?

24/3/2018 @Tri Wahyu
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b. Pada pembelajaran peserta didik diberikan gambar mengenai stupa yang ada di
Candi Siwa. Apabila stupa nomor 1 bergeser ke sebelah kanan sejauh 3 satuan
sehingga menempati stupa yang ke tiga. Apakah bentuk objek tersebut berubah?
Apakah ukuran objek itu berubah? Apakah terjadi perubahan bentuk maupun
ukuran karena perpindahan tersebut? Tidak, bukan? Jika demikian, pada sistem
koordinat kartesius, apakah kurva berubah bentuk dan ukuran bila bergeser? Hal
tersebut juga merupakan konsep translasi.

24/3/2018 @Tri Wahyu

2. Konsep
a. Definisi Translasi
Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu
bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Misalkan x, y, a dan b adalah bilangan
real, translasi titik A(x,y) dengan T(a,b) menggeser absis x sejauh a dan bergeser
ordinat y sejauh b, sehingga diperoleh titik A’(x + a, y + b), secara notasi ditulis:
( a, b)
A( x, y) T
 A' ( x  a, y  b)

3. Prinsip
Sifat-sifat dari translasi
a. Bangun yang digeser (ditranslasikan) tidak mengalami perubahan bentuk dan
ukuran.
b. Bangun yang digeser (ditranslasikan) mengalami perubahan posisi.
4. Prosedur
Langkah-langkah mengoperasikan dan mengkombinasikan unsur-unsur dari translasi.
𝑎
Diberikan titik 𝐴(𝑥, 𝑦) di translasi sebesar T( ) maka hasil translasinya 𝐴′ (𝑥 ′ , 𝑦 ′ )
𝑏
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𝑥′ = 𝑥 + 𝑎



𝑦′ = 𝑦 + 𝑏

F. Metode Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran

: Saintifik berbasis Etnomatematika

G. Media dan Sumber Pembelajaran
1. Media :
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2. Sumber belajar :
As’ari, Abdur Rahman, dkk. 2014. Matematika untuk Siswa SMP/MTs Kelas VII
Semester 2 Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang
Kemendikbud.
As’ari, Abdur Rahman, dkk. 2014. Buku Guru: Matematika untuk Siswa SMP/MTs
Kelas VII Semester 2 Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Balitbang Kemendikbud.
Kementian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Buku Guru : Matematika Kelas VII
SMP/MTs. Jakarta: Politeknik Negeri Media Kreatif.
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dilakukan selama 30 menit dan kegiatan yang dilakukan
adalah :
1. Pendahuluan (5 menit)
Pada kegiatan pendahuluan, kegiatan yang harus dilakukan diantaranya :
a. Pra pembelajaran
Guru membuka dengan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin
berdoa. Guru kemudian melakukan presensi dan memeriksa kesiapan kelas.
b. Motivasi
Guru menyampaikan bahwa Candi Prambanan merupakan salah satu situs
peninggalan yang harus dilestarikan. Candi Prambanan memiliki berbagai
peninggalan yang mengandung unsur matematika. Salah satu contohnya adalah
stupa yang ada di kompleks utama Candi Lumbung. Candi ini masih satu
kompleks dengan Candi Prambanan.
Peserta didik diminta untuk mengamati foto stupa yang ada di kompleks utama
Candi Lumbung. Gambar yang ditampilkan berkaitan dengan konsep translasi.
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Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan komentar
terhadap keadaan tersebut. Pertanyaan dan tanggapan yang diharapkan adalah :


Apakah bentuk objek tersebut berubah?



Apakah ukuran objek itu berubah?



Apakah terjadi perubahan bentuk maupun ukuran karena perpindahan
tersebut?

Guru memberi peserta didik waktu untuk berpikir dengan teman sebelahnya.
Guru memberi tahu bahwa masalah ini berhubungan dengan konsep translasi.
(Penyampaian tujuan pembelajaran)
c. Apersepsi
Sebelum guru melangkah ke kegiatan inti untuk menemukan konsep translasi,
sifat-sifat translasi, dan menentukan hasil translasi guru mengingatkan kembali
mengenai kedudukan titik pada bidang kartesius. Kemudian guru mengajukan
contoh-contoh peristiwa nyata tentang transformasi.
2.

Kegiatan inti (20 Menit)
MENGAMATI
a. Peserta didik mengamati dan mencermati stupa yang ada di kompleks Candi
Lumbung yang berhubungan dengan translasi pada LKPD halaman 2.
b. Guru memberikan informasi tentang contoh lain yang berhubungan dengan
translasi yaitu pada gambar stupa yang ada di kompleks Candi Siwa.
c. Peserta didik diminta untuk memperhatikan gambar stupa pada halaman 5,
kemudian membaca petunjuk yang diberikan.
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MENANYA
d. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang translasi yang berkaitan
dengan posisi maupun ukuran objek yang ditranslasi. Kemudian diminta untuk
menuliskan pada kolom yang tersedia pada LKPD halaman 3.
e. Beberapa peserta didik diminta untuk membacakan pertanyaan yang muncul.
Kemudian peserta didik lain diminta untuk menjawab.
MENCOBA
f. Peserta didik menuliskan setiap langkah perpindahan stupa berlabel pada kolom
yang telah tersedia pada LKPD halaman 4.
MENGUMPULKAN INFORMASI
g. Peserta didik diberikan definisi translasi secara matematis kemudian diminta
untuk memahami berdasarkan kegiatan mencoba sebelumnya.
h. Peserta didik diminta untuk menyelidiki sifat-sifat hasil translasi melalui
pertanyaan yang diberikan pada LKPD halaman 3 dan diminta menjawab
pertanyaan yang diberikan.
MENGASOSIASI
i. Peserta didik diminta menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
telah dibuat.
MENGOMUNIKASIKAN
j. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi.
3. Penutup (5 Menit)
a. Peserta didik diajak membuat kesimpulan.
b. Guru memberi penguat
Translasi (pergeseran) adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik
pada suatu bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu.
Sifat translasi : tidak mengubah bentuk dan ukuran, yang berubah adalah
posisinya.
( a, b)
Menentukan koordinat hasil translasi ialah A( x, y) T
 A' ( x  a, y  b)

c. Guru memberikan tugas yang ada pada LKPD halaman 7 untuk dikerjakan di
rumah.
d. Ketua kelas memimpin doa selesai pelajaran.
e. Guru memberi tahu pertemuan berikutnya akan membahas mengenai refleksi
(pencerminan).
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f. Guru memberi salam.
I.

Penilaian Pembelajaran
1.

Penilaian Sikap Spiritual
1) Teknik penilaian: observasi
2) Bentuk instrumen: lembar observasi (lampiran 5) dan catatan jurnal (lampiran 4)
3) Kisi-kisi

No
1

Sikap/Nilai

Butir
Instrumen

Indikator

Menghargai dan Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran.
menghayati
ajaran

Menunjukkan rasa syukur secara verbal maupun

agama nonverbal

yang dianutnya

1

setelah

mengerjakan

tugas

atau

2

menyelesaikan masalah.

2. Penilaian Sikap Sosial
1) Teknik penilaian: observasi
2) Bentuk Instrumen: lembar observasi (Lampiran 6) dan catatan jurnal (Lampiran 4)
3) Kisi-kisi
Butir
No

Sikap/Nilai

Indikator

1

Bertanggung jawab

Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan

1

2

Percaya diri

Berani mengemukakan pendapat, bertanya, atau

2

Instrumen

menjawab pertanyaan dari teman maupun guru.
3

Rasa ingin tahu

Bertanya kepada teman/guru atau membaca

3

sumber belajar apabila mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan masalah atau untuk
memperoleh pengetahuan baru.
3.

Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan
1) Teknik penilaian: tes
2) Bentuk instrumen: uraian (lampiran 7)
3) Kisi-kisi
Domain

Indikator

Butir
Instrumen
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3.5 Menjelaskan transformasi

3.5.3

Menentukan koordinat hasil translasi

geometri (refleksi,

objek-objek ditinjau dari perspektif

translasi, rotasi, dan

Candi Prambanan.

1, 2, 3

dilatasi) yang
dihubungkan dengan
masalah kontekstual.

Yogyakarta, .............................

Mengetahui,
Guru Matematika
SMP Negeri Powernow,

Peneliti,

.............................................
NIP. ....................................

..........................................
NIM. .................................

Kepala Sekolah
SMP Negeri Powernow,

.............................................
NIP. ....................................
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Lampiran 4. Catatan Jurnal
JURNAL
Kelas / Semester

: IX / Genap

Tahun Pelajaran

: …………………

Periode Pengamatan

: Tanggal ….. s.d. ……

Butir Nilai

: Berdoa, bersyukur, tanggung jawab, percaya diri, dan rasa ingin tahu

Petunjuk
Berdasarkan pengamatan selama periode ini, berikan catatan atau deskripsi singkat mengenai
sikap/perilaku peserta didik selama dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas,
terkait dengan sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya,
terutama tanggung jawab, percaya diri dan rasa ingin tahu.
No.

Nama Peserta Didik

Kejadian

Hari/tanggal

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dst.
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Lampiran 5. Lembar Observasi Sikap Spiritual

LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL
Kelas/Semester

: IX / Genap

Tahun Pelajaran

: …………………

Periode Pengamatan

: Tanggal ….. s.d ……

Butir Nilai

: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

Petunjuk
Berdasarkan pengamatan selama periode ini, nilailah sikap spiritual setiap peserta didik dengan
memberikan tanda cek () pada kolom skor 1, 2, 3, atau 4 pada tabel berikut. Keterangan: skor
4 (selalu/sangat baik), skor 3 (sering/baik), skor 2 (kadang-kadang/cukup), dan skor 1
(jarang/kurang).
Keterangan indikator sikap spiritual
1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran.
1.1.2 Menunjukkan rasa syukur secara verbal maupun nonverbal setelah mengerjakan tugas
atau menyelesaikan masalah.
Indikator
Nama

No

Peserta Didik

1.1.1
4

3

2

Nilai

1.1.2
1

4

3

2

1

(Modus)

1
2
3
4
5
…
Dst

RUMUSAN NILAI AKHIR (NA) :
NA 

 Skor
2

10

Rubrik:
Aspek 1.1.1: Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- Diberikan skor 4, jika SELALU berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan
kegiatan pembelajaran.
- Diberikan skor 3, jika SERING berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan
kegiatan pembelajaran.
- Diberikan skor 2, jika KADANG-KADANG berdoa sebelum dan sesudah
melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- Diberikan skor 1, jika JARANG-JARANG berdoa sebelum dan sesudah
melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Aspek 1.1.2: Menunjukkan rasa syukur secara verbal maupun nonverbal setelah
menyelesaikan masalah atau tugas.
- Diberikan skor 4, jika SELALU bersyukur setelah mengerjakan tugas atau
menyelesaikan soal.
- Diberikan skor 3, jika SERING bersyukur setelah mengerjakan tugas atau
menyelesaikan soal.
- Diberikan skor 2, jika KADANG-KADANG bersyukur setelah mengerjakan
tugas atau menyelesaikan soal.
- Diberikan skor 1, jika JARANG-JARANG bersyukur setelah mengerjakan tugas
atau menyelesaikan soal.

Peneliti,

___________________________
NIM.
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Lampiran 6. Lembar Penilaian Sikap Sosial

LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL
Kelas / Semester

: IX / Genap

Tahun Pelajaran

: …………………

Periode Pengamatan

: Tanggal ….. s.d ……

Butir Nilai

: Tanggung jawab, percaya diri, dan rasa ingin tahu

Petunjuk
Berdasarkan pengamatan selama periode ini, nilailah sikap spiritual setiap peserta didik dengan
memberikan tanda cek () pada kolom skor 1, 2, 3, atau 4 pada tabel berikut. Keterangan: skor
4 (selalu/sangat baik), skor 3 (sering/baik), skor 2 (kadang-kadang/cukup), dan skor 1
(jarang/kurang).
Keterangan indikator sikap sosial
2.1.1 Menyelesaikan tugas sesuai ketentuan.
2.1.2 Berani mengemukakan pendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan dari teman
maupun guru.
2.1.3 Saya bertanya kepada teman/guru atau membaca sumber belajar apabila mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan masalah atau untuk memperoleh pengetahuan baru.

No

Indikator
Nama
Peserta Didik

2.1.1
4

3

2

2.1.2
1

4

3

2

Nilai

2.1.3
1

4

3

2

1

(Modus)

1
2
3
4
5
…
dst

RUMUSAN NILAI AKHIR (NA) :
NA 

 Skor
3
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Rubrik:
Aspek 2.1.1: Menunjukan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dari guru.
- Diberikan skor 4, jika SELALU menyelesaikan tugas sesuai ketentuan.
- Diberikan skor 3, jika SERING menyelesaikan tugas sesuai ketentuan.
- Diberikan skor 2, jika KADANG-KADANG menyelesaikan tugas sesuai ketentuan.
- Diberikan skor 1, jika JARANG-JARANG menyelesaikan tugas sesuai ketentuan.
Aspek 2.1.2: Menunjukkan sikap percaya diri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
- Diberikan skor 4, jika SELALU berani mengemukakan pendapat, bertanya, atau
menjawab pertanyaan dari teman maupun guru.
- Diberikan skor 3, jika SERING berani mengemukakan pendapat, bertanya, atau
menjawab pertanyaan dari teman maupun guru.
- Diberikan skor 2, jika KADANG-KADANG berani mengemukakan pendapat,
bertanya, atau menjawab pertanyaan dari teman maupun guru.
- Diberikan skor 1, jika JARANG-JARANG berani mengemukakan pendapat,
bertanya, atau menjawab pertanyaan dari teman maupun guru.
Aspek 2.1.3: Menunjukkan sikap ingin tahu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
- Diberikan skor 4, jika SELALU membaca sumber belajar atau bertanya kepada teman
dan atau guru apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan masalah atau untuk
memperoleh pengetahuan baru.
- Diberikan skor 3, jika SERING membaca sumber belajar atau bertanya kepada teman
dan atau guru apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan masalah atau untuk
memperoleh pengetahuan baru.
- Diberikan skor 2, jika KADANG-KADANG membaca sumber belajar atau bertanya
kepada teman dan atau guru apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan
masalah atau untuk memperoleh pengetahuan baru.
- Diberikan skor 1, jika JARANG-JARANG membaca sumber belajar atau bertanya
kepada teman dan atau guru apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan
masalah atau untuk memperoleh pengetahuan baru.
Peneliti,

___________________________
NIM.
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Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap :
Skor

Kualifikasi

Skor  1,33

Sikap Kurang (K)

1,33 < skor  2,33

Sikap Cukup (C)

2,33 < skor  3,33

Sikap Baik (B)

3,33 < skor  4,00

Sikap sangat baik (SB)

Acuan Konversi Skor dan Predikat :
Sikap
Modus

Pengetahuan
Predikat

Skor Rerata

Keterampilan
Huruf

Capaian

Huruf

Optimum
4,00

3,00

2,00

1,00

SB

3,85 – 4,00

A

3,85 – 4,00

A

(Sangat Baik)

3,51 – 3,84

A-

3,51 – 3,84

A-

3,18 – 3,50

B+

3,18 – 3,50

B+

2,85 – 3,17

B

2,85 – 3,17

B

2,51 – 2,84

B-

2,51 – 2,84

B-

2,18 – 2,50

C+

2,18 – 2,50

C+

1,85 – 2,17

C

1,85 – 2,17

C

1,51 – 1,84

C-

1,51 – 1,84

C-

K

1,18 – 1,50

D+

1,18 – 1,50

D+

(Kurang)

1,00 – 1,17

D

1,00 – 1,17

D

B
(Baik)

C
(Cukup)
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Lampiran 7. Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan
Lembar Soal Tes
Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IX/II
Materi
: Menentukan hasil translasi

Alokasi Waktu : 20 menit
Nama Siswa
:
No. Absen
:

Petunjuk Mengerjakan :
1. Kerjakan soal-soal berikut dengan cermat, teliti, jujur dan secara mandiri.
2. Perhatikan instruksi dari Bapak/Ibu Guru dan sikap dalam mengerjakan soal akan diamati
oleh Guru.
Soal :
1. Diketahui titik A(2, -1), dan B(5, 8). Translasi tunggal yang mewakili A ke B adalah .....
2. Diketahui titk-titik A(3, 0), B(1, 4), dan C(-1, -1). Ketiga titik itu membentuk suatu

3
segitiga, tentukan hasil translasinya jika di translasikan dengan faktor T   ?
5

B
60 m

A
300 m

100 m

3. Suatu hari keluarga Somad ingin berlibur ke pantai, tapi di jalan mobil mereka mogok
di gambar di tunjukkan dengan A. Mereka ingin membawa mobil mereka ke bengkel B,
untuk membawanya memerlukan sebuah mobil derek dengan biaya seribu rupiah per
meternya. Pergerakan dari A ke B menunjukkan sebuah translasi, berapa faktor
translasinya dan berapa biaya yang dibutuhkan somad untuk membawa mobilnya ke
bengkel.
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Lampiran 8. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN
No
1

Soal
Diketahui titik A(2,-1),
dan B(5,8). Translasi
tunggal yang mewakili A
ke B adalah . . . .

Aspek yang dinilai
𝑎
Misal translasinya adalah T = [ ]
𝑏

Skor
1

Bayangan titik (2,-1) adalah
(2 + a , -1 + b) = (5,8)
3

2+a=5a=3
-1 + b = 8  b = 9
3
Maka translasinya adalah T = [ ]
9

2

Diketahui titik-titik A (
3,0) , B (1,4), dan C (-1,1). Ketiga titik itu
membentuk suatu

3
A (3,0) ditranslasi T= [ ] adalah A’ (3+3,0+5)
5

translasi dengan faktor

3
B (1,4) ditranslasi T= [ ] adalah B’ (1+3,4+5)
5
3
C (-1,-1) ditranslasi T= [ ] adalah C’ (-1+3,-1+5)
5
C’ (2,4)

Suatu hari keluarga

Besar perpindahannya adalah ke kanan (300-100)=200

Somad ingin berlibur ke

m dan ke atas 60 m, atau translasinya [

pantai, tapi di jalan mobil
mereka mogok di gambar
di tunjukkan dengan A.
Mereka ingin membawa
mobil mereka ke bengkel
B, untuk membawanya
memerlukan sebuah
mobil derek dengan biaya
seribu rupiah per

1

B’ (4,9)

3
T[ ] ?
5
3

1

A’ (6,6)

segitiga, tentukan hasil
translasinya jika di

1

1

1

200
].
60

Jarak yang di tempuh mobil = 200+60
= 260 m
biaya

1

= 260 x 1000
= 260.000
Jadi biaya yang dibutuhkan somad untuk membawa
mobilnya ke bengkel adalah
Rp 260.000,00

1

1

meternya. Pergerakan
dari A ke B menunjukkan
sebuah translasi, berapa
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faktor translasinya dan
berapa biaya yang
dibutuhkan somad untuk
membawa mobilnya ke
bengkel.

B
60 m

A
300 m
100 m

Total Skor Maksimal

12

RUMUSAN NILAI AKHIR (NA) :
NA 

 Skor
12

17

Lampiran 9. Daftar Nilai Peserta Didik
DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK ASPEK PENGETAHUAN
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Topik
Sub Topik
NO

: SMP Negeri Powernow
: Matematika
: IX/ Genap
: Translasi
: Menentukan hasil translasi
JUMLAH
NAMA SISWA
BENAR

NA

PREDIKAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dst.
NA 

 Skor
12

PREDIKAT 

 NA
2.5

Acuan Konversi Nilai Akhir (NA) dan Predikat :
Nilai Akhir
3,85 – 4,00
3,51 – 3,84
3,18 – 3,50
2,85 – 3,17
2,51 – 2,84
2,18 – 2,50
1,85 – 2,17
1,51 – 1,84
1,18 – 1,50
1,00 – 1,17

Predikat
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D

18

