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CATATAN LAPANGAN  

Siklus II Pertemuan 1 
 
 
Kamis, 12 Mei 2011 : Jam pelajaran ke 6 
Pukul : 10.35 – 11.15 WIB  
Materi : Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran  
 

Pembelajaran dimulai pada pukul 10.35 WIB. Guru dan peneliti memasuki ruangan 
kelas. Guru mengucapkan salam lalu mengecek kesiapan dan kehadiran siswa. Semua siswa 
hadir. Guru memberitahukan pada siswa materi pelajaran pada pertemuan hari ini adalah 
garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran.  

Guru meminta siswa untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing seperti 
pada pertemuan sebelumnya. Guru bersama peneliti membagikan LKS 3 kepada masing-
masing kelompok. Guru mengingatkan setiap siswa untuk aktif dalam diskusi dengan 
kelompoknya, saling tukar pendapat dan bekerjasama menyelesaikan soal-soal yang ada 
pada LKS 3 agar mendapatkan nilai yang bagus, guru juga memberitahukan kelompok yang 
nantinya mendapat nilai paling tinggi akan mendapat hadiah serta bagi kelompok yang maju 
untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya maka akan diberi tambahan nilai. 

Hampir semua kelompok dapat mengerjakan soal nomor 1 dan 2 tanpa bertanya 
kepada guru maupun peneliti. Kelompok A (soal nomor 2) menuliskan data yang diketahui 
panjang AB = 32 cm, lalu menyelesaikan operasi hitung hingga mendapatkan jawaban 

 

 
, siswa merasa jawaban yang didapat salah (angka nya tidak genap) maka mereka melihat 
kembali pekerjaannya dari awal dan mengganti panjang AB = 20 cm. Kelompok A dan G 
(soal nomor 3), pada awalnya siswa menggambar lebih 5 cm pada jari-jari (R/R1) lingkaran 
besar dengan kata lain panjang jari-jari lingkaran besar (R/R1) ditambah 5 cm yaitu (R1+5) 
cm. Kemudian siswa menyelesaikan operasi hitungnya dengan menguraikan faktor aljabar 
(pemangkatan suku dua) namun tidak bisa menyelesaikannya karena malah rumit, maka 
mereka menghapusnya lagi dan menyelesaikannya dengan cara yang lain. 
Berikut gambar awalnya : 

 
Kelompok F dan H (soal nomor 3) pada awalnya menggambar dua lingkaran dengan 

garis singgung persekutuan luar, mereka menyadari bahwa salah maka menghapus dan 
menggambar dua lingkaran dengan garis singgung persekutuan dalam. Siswa kelompok H 
bertanya pada peneliti, “nomor 4 digambar ga bu?”, peneliti menjawab “kalo ga diminta 
berarti terserah adik, maunya digambar atau ga?”, siswa menjawab “digambar aja bu, kalo 
ga digambar malah pusing”. Begitu juga dengan kelompok G, mereka berkata “lebih 
gampang menyelesaikan soal dengan menggambar dahulu soalnya punya gambaran mau 
diapakan”. 



185 
Lampiran C.3.4 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaan LKS mereka di depan kelas. Kelompok B bersedia maju, guru mengingatkan 
siswa untuk memperhatikan dan memberikan kesempatan bertanya bagi kelompok lainnya.  

Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru bersama 
peneliti membagikan lembar tugas individu kepada tiap-tiap siswa dan memberitahukan 
tugas tersebut untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Guru 
mengakhiri pembelajaran dengan meminta ketua kelas memimpin berdo’a kemudian guru 
mengucapkan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


