
 

3.a.  PERANCANGAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK 

 

 

A. PETUNJUK  

Kompetensi :   Mampu merancang kegiatan pembelajaran saintifik 

Tujuan Kegiatan :  Melalui  diskusi kelompok peserta mampu merancang kegiatan 

  pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

Langkah Kegiatan :  

1. Isilah Lembar Kerja perancangan kegiatan pembelajaran saintifik yang diberikan 

2. Setelah selesai, mintalah teman/kelompok lain untuk bertukar hasil kerja  

3. Pelajarilah isian Lembar Kerja teman/kelompok lain dan diskusikan kesesuaiannya  

 

 

LEMBAR KERJA PERANCANGAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kompetensi Dasar :  Mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linierduavariabel dan menerapkannyadalam  pemecahan masalah 

program linear 

Topik /Tema : Program Linear 

Sub Topik/Tema : Model Matematika 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Dapat  mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linierduavariabel dan menerapkannyadalam  

pemecahan masalah program linear 

Alokasi Waktu : 2x 45 menit 

 

Tahapan Pembelajaran Kegiatan 

Mengamati 

 

Siswa mengamati materi program linear dengan cara 

membaca masalah dan alternative pembahasan yang ada 

pada buku siswa  hal 3 sd 11 Sub Topik/ Tema 1. Model 

Matematika 

Menanya 

 

Setelah membaca masalah dan alternative penyelesaian 

pada buku, siswa diberi kesempatan untuk menanya hal-

hal yang belum jelas  dalam hal penggunaan tanda 

pertidaksamaan dalam setiap rumusan kendala , contoh “ 

mengapa harus menggunakan tanda “  ” bukan tanda “< “ 

Mengumpulkan informasi 

 

 

 

Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

seperti buku penunjang lain , internet , teman sejawat, atau 

guru untuk menjawab berbagai pertanyaan atau pun 

permasalahan yang sedang didiskusikan  

Mengasosiasikan 

 

 

Siswa mengerjakan atau menjawab soal atau permasalahan 

yang sedang didiskusikan dan mengerjakan Uji 

Kompetensi 1.1 hal 14  no: 1 dan 2 



Mengkomunikasikan 

 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan  Uji Kompetensi 

1.1 hal 14  no: 1 dan 2 untuk komunikasikan dengan 

kelompok lain dan menyimpulkan . 

 

Model  Pembelajaran Problem Based Learning: 

FASE-FASE KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Fase 1: Orientasi siswa 

kepada masalah 

1. Guru meminta siswa untuk mempelajari buku siswa 

(observing) buku siswa halaman 3 sd 11  dan beberapa 

masalah yang diberikan guru dalam powerpoint/gambar. 

2. Siswa dipancing rasa ingin tahu terhadap materi pembelajaran 

sehingga bertanya (questioning). 

Fase 2: 

Mengorganisasikan 

siswa 

1. Guru membagi siswa kedalam kelompok dengan teman 

berpasangan. 

2. Siswa diberikan lembar kerja untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

3. Siswa diminta mengerjakan tugas secara kelompok dengan 

mencari tahu bagaimana cara membuat model matematika 

dan penyelesaiannya. 

Fase 3: Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

1. Siswa dipancing untuk mengembangkan kemampuan 

menalarnya (assosiating) menemukan dan memecahkan 

masalah yang diberikan serta dapat memanfaatkan fasilitas 

free hot spot area yang disediakan sekolah. 

2. Siswa berdiskusi antar teman sekelompoknya mencoba 

(experimenting) dan mengaitkan (networking) antar konsep 

dalam pembelajaran.  

3. Guru sebagai fasilitator mengamati kerja setiap kelompok 

secara bergantian dan memberikan bantuan secukupnya jika 

diperlukan.  

4. Guru sebagai fasilitator mengingatkan setiap siswa supaya 

menerapkan keterampilan kooperatif dalam kerja kelompok, 

selalu menghargai pendapat orang lain, dan memberikan 

kesempatan kepada siswa lain untuk menemukan 

ide/berpendapat dan berdiskusi dengan baik dan bertanggung 

jawab. 

 

Fase 

4:Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

1. Perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil 

pemecahan masalah yang didapat di depan kelas. 

2. Siswa lain menanggapi pemecahan masalah yang diberikan 

kelompok yang mempresentasikan dan guru sebelumnya 



FASE-FASE KEGIATAN PEMBELAJARAN 

mengingatkan tentang pentingnya saling menghargai (toleransi) 

dalam berargumentasi 

Fase 5: Menganalisa 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Siswa dan guru mengkaji ulang proses/hasil pemecahan 

masalah yang telah terlaksana pada fase 1 sampai 4. 

Guru dapat memberikan penambahan atau penguatan materi 

terhadap presentasi yang dilakukan. 

 


