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Lampiran C.1.4 

 

Lembar Observasi Proses Pemecahan Masalah Oleh Siswa 

 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Pacitan Kelas                          :  VIII A 

Nama Guru      : Triyanto, S.Pd Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 

Hari/Tanggal   : Sabtu/14 Mei 2011 Siklus/Pertemuan ke   : II/2 

 

Soal : LKS 4 Nomor 1 (Kelompok A) 

Pada sepeda terdapat rantai yang dihubungkan oleh dua roda bergerigi atau gear. Jika  jari-

jari gear depan dan belakang berturut-turut yaitu 15 cm dan 3 cm, jarak antara kedua pusat 

gear yaitu 24 cm, dan pada gear kecil terdapat sudut yang terbentuk antara dua jari-jari 

yang tegak lurus dengan rantai yaitu sebesar 120o (sudut yang menghadap keluar). Berapa 

panjang rantai yang menghubungkan kedua gear? 

Jawaban : 

 
Deskripsikan hasil pengamatan sesuai dengan apa yang Anda amati selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

1. Kemampuan memahami 

masalah 

 

(Skor max : 11) 

Siswa dapat memahami masalah dengan melengkapi 

gambar dengan data-data yang ada dan menuliskan 

data yang diketahui dan data yang ditanyakan  

(Skor : 11) 

2. Kemampuan 

merencanakan pemecahan 

masalah 

 

 

(Skor  max : 4) 

Siswa menuliskan rencana mencari panjang rantai 

yang menghubungkan kedua gear dan juga menuliskan 

rencana/rumus mencari panjang garis singgung 

persekutuan luar sesuai dengan simbol-simbol pada 

data yang diketahui dan yang ditanyakan 

(Skor : 4) 

3. Kemampuan 

menyelesaikan masalah 

(Skor max : 13) 

Siswa dapat menyelesaikan operasi hitung dengan 

benar 

(Skor : 13) 

4. Kemampuan menafsirkan 

solusinya 

 

 

(Skor max : 2) 

Siswa menuliskan atau menegaskan jawaban apa yang 

sudah didapat setelah menyelesaikan operasi hitung 

(menuliskan/menegaskan jawaban dari apa yang 

ditanyakan) 

(Skor : 2) 

 

 Pacitan,                        2011 

Pengamat 

 

 

( Ashfihani ) 

 

 

 

 

 

 



166 
Lampiran C.1.4 

 

Lembar Observasi Proses Pemecahan Masalah Oleh Siswa 

 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Pacitan Kelas                          :  VIII A 

Nama Guru      : Triyanto, S.Pd Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 

Hari/Tanggal   : Sabtu/14 Mei 2011 Siklus/Pertemuan ke   : II/2 

 

Soal : LKS 4 Nomor 3 (Kelompok B) 

Seorang pedagang akan mengirimkan 5 buah drum tempat air berbentuk tabung ke rumah 

pembeli, kelima drum tersebut akan diikat dengan tali. Jika kelima drum berukuran sama 

dengan diameter 21 cm, bagaimanakah cara menyusun kelima drum agar tali yang 

digunakan merupakan panjang tali terpendek. Berapakah panjang tali terpendek tersebut? 

Petunjuk : cobalah semua kemungkinan cara menyusun kelima drum 

Jawaban : 

   
Deskripsikan hasil pengamatan sesuai dengan apa yang Anda amati selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

1. Kemampuan memahami 

masalah 

 

(Skor max : 12) 

Siswa dapat memahami masalah dengan menggambar 

tiga cara menyusun kelima drum dan menuliskan data 

yang diketahui pada gambar 

(Skor : 12) 

2. Kemampuan 

merencanakan pemecahan 

masalah 

(Skor max : 6) 

Siswa menuliskan rencana sesuai dengan gambar yang 

dibuat untuk menyelesaikan masalah mencari panjang 

tali terpendek  

(Skor : 6) 

3. Kemampuan 

menyelesaikan masalah 

(Skor max : 9) 

Siswa dapat menyelesaikan operasi hitung sesuai 

dengan langkah kedua (rencana penyelesaian) 

(Skor : 9) 

4. Kemampuan menafsirkan 

solusinya 

 

 

(Skor max : 3) 

Siswa menuliskan atau menegaskan jawaban apa yang 

sudah didapat setelah menyelesaikan operasi hitung 

(menuliskan/menegaskan jawaban dari apa yang 

ditanyakan) 

(Skor : 3) 

 

 Pacitan,                        2011 

Pengamat 

 

 

( Ashfihani ) 
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Lembar Observasi Proses Pemecahan Masalah Oleh Siswa 

 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Pacitan Kelas                          :  VIII A 

Nama Guru      : Triyanto, S.Pd Pokok Bahasan : Garis Singgung Lingkaran 

Hari/Tanggal   : Sabtu/14 Mei 2011 Siklus/Pertemuan ke   : II/2 

 

Soal : LKS 4 Nomor 3 (Kelompok D) 

Seorang pedagang akan mengirimkan 5 buah drum tempat air berbentuk tabung ke rumah 

pembeli, kelima drum tersebut akan diikat dengan tali. Jika kelima drum berukuran sama 

dengan diameter 21 cm, bagaimanakah cara menyusun kelima drum agar tali yang 

digunakan merupakan panjang tali terpendek. Berapakah panjang tali terpendek tersebut? 

Petunjuk : cobalah semua kemungkinan cara menyusun kelima drum 

Jawaban : 

   
Deskripsikan hasil pengamatan sesuai dengan apa yang Anda amati selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

1. Kemampuan memahami 

masalah 

 

(Skor max : 12) 

Siswa dapat memahami masalah dengan menggambar 

tiga cara menyusun kelima drum dan menuliskan data 

yang diketahui pada gambar 

(Skor : 12) 

2. Kemampuan 

merencanakan pemecahan 

masalah 

(Skor max : 6) 

Siswa menuliskan rencana sesuai dengan gambar yang 

dibuat untuk menyelesaikan masalah mencari panjang 

tali terpendek  

(Skor : 6) 

3. Kemampuan 

menyelesaikan masalah 

(Skor max : 9) 

Siswa dapat menyelesaikan operasi hitung sesuai 

dengan langkah kedua (rencana penyelesaian) 

(Skor : 9) 

4. Kemampuan menafsirkan 

solusinya 

 

 

(Skor max : 3) 

Siswa menuliskan atau menegaskan jawaban apa yang 

sudah didapat setelah menyelesaikan operasi hitung 

(menuliskan/menegaskan jawaban dari apa yang 

ditanyakan) 

(Skor : 3) 

 

 Pacitan,                        2011 

Pengamat 

 

 

( Ashfihani ) 

 

 

 

 

 

 

 


