
Laporan Pekerjaan lapangan 4 

Laporan pekerjaan lapangan 4 

5-2, Terlampir dari SD Jue, 24 Juni 2011 

 

Pelajaran Bilangan bulat÷desimal. 

 

Guru: Silahkan latihan kalkulasi. 

Murid: --aktifitas— 

Guru: Sekarang mari kita saling memberi salam. Mari kita mulai. 

Murid: Pelajaran dimulai. Silahkan memberi hormat. 

Murid: Laksanakan! 

Guru: Hmm, Apakah ini? 

Murid: Hordeng. 

Murid: Kimono. 

Murid: Tanmono. (Tanmono adalah gulungan kain yang meraka gunakan untuk membuat 

Kimono). 

Guru: Begitulah. Tertulis disini. Kalau begitu jenis Tanmono apa ini? 

Silahkan didiskusikan selama 20 menit dengan teman sebalah kalian. 

Murid: ---aktifitas— 

Guru: Tanmono jenis apa ini Risa? 

Risa: Menurut saya ini “Ojiyachijimi”. 

Guru. Benar! Semuanya, ini “Ojiyachijimi.” 

 

(“Ojiyachijimi” merupakan salah satu produk istimewa dari Nigata Prefecture.) 

 

Guru: Apakah kalian ingin melihat ini? 

Murid: Iya! 

Guru: Bapak Oqawa meminjamkan “Ojiyachijimi” asli ini. Ini adalah “Ojiyachijimi asli”. 

 

(Bpk. Ogawa adalah pemilik penjaga toko di toko Kimono di  kota Joetsu. 

 

Guru: Hmm.. Apakah bahan mentah dari “Ojiyachijimi”? 

Murid: rami. 

Guru: Kenapa rami menjadi bahan mentah? 

Murid: karena seratnya kuat. 

Guru: Iya, itu benar. Tambahannya, apakah ada ide? 

Murid: Karena Kenshin Uesugi mendukung penanaman rami. 

Karena banyak orang memproduksi rami. 

Guru: Betul sekali. Harganya 78000 yen. Berapa meter dalam satu roll kain? 

Murid: 12m. 

Guru: Iya. Ini 78000 yen untuk 12m. Oleh karena itu menurut kalian berapa harga sisa kain ini? 

Murid: 5000 yen. 

Murid: 6300 yen. 

Murid: 5500 yen. 

Murid: 5300 yen. 

Guru: 6500 yen. (ini kesalahan dari guru. Dia akhirnya membenarkan menjadi 5600). 

Murid: Mahal. 

Guru: Berapa panjang kain ini? 

Murid: 70 cm 

Murid: 80 cm. 

Guru. Iya. Ini 6500 yen untuk 0,8m. Yang mana yang lebih mahal, sisa kain ini atau 

“Ojiyachijimi” ini? Silahkan angkat tangan jika anda kira sisa kain ini lebih mahal. 

Murid: (Tidak ada yang angkat tangan). 
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Guru: Silahkan angkat tangan jika anda mengira bahwa “Ojiyachijimi” ini lebih mahal. 

Murid: (beberapa murid mengangkat tangannya). 

Guru: Kalau begitu, silahkan ambil buku catetan kalian. Tanggal berapa hari ini? 

Murid: Jumat 24 Juni. 

Guru. Ok. Saya melakukan kesalahan. Silahkan ralat “6500 yen untuk 0,8m” menjadi “5600 yen 

untuk 0,8m”. Kalau begitu, mana yang lebih mahal “78000 yen untuk 12 m” dan “5600 yen 

untuk 0,8m?” 

Murid:--aktifitas— 

Guru: Silahkan lihat kesini. Bagaimana kalian membandingkan mereka? Silahkan tulis ide kalian 

dalam buku catatan. 

(Guru berjalan mengelilingi ruangan dan mendukung para murid.) 

Guru: Silahkan dibicarakan dengan teman sebelah anda. 

Murid:--aktifitas— 

Guru: Bagaimana, apakah kalian memikirkan sesuatu? 

Murid: ( beberapa murid mengangkat tangannya) 

Guru. Iya. Ima. 

Murid Ima: Saya mengkalkulasikan harga per meter. 

Guru: Silahkan angkat tangan jika kalian paham apa yang dimaksud Ima. 

Murid: (Beberapa murid mengangkat tangannya). 

Guru: Bagaimana Mami. 

Murid Mami: Saya menyamakan satuannya. 

Guru: Apakah kau punya ide lain? Manabe. 

Murid Manabe: Dalam kedua kasus tersebut, saya membagi harga dengan panjang. 

Guru: Apakah itu sama dengan apa yang dimaksud Ima. 

Murid Manabe: Saya tidak paham. 

Guru: Apa yang dimaksud Mami. 

Murid Mami: Saya menyamakan satuannya. 

Guru: Apakah ini ide yang sama? Manabe. 

Murid Manabe: Saya tidak tahu. Namun, saya membagi harga dengan panjang. 

Guru: Anda tidak paham bahwa ini adalah ide yang sama. Kalau begitu tolong kalkulasikan 

harga per meternya untuk “78000 yen untuk 12m”. 

Murid: --aktifitas— 

Guru: Apakah ada yang bisa memecahkannya? 

Murid: (beberapa murid mengangkat tangannya.) 

Guru: Syunt. 

Murid Syunt: ( Dia menulis idenya di papan tulis dan menjelaskannya.) 

 

      6500 

12)78000 

72          

       60     

60 

         000   

 

 

  6500 yen untuk 1m 

 

Guru: Silahkan angkat tangan jika kalian juga menemukan jawaban yang sama. 

Murid: (Sebagian besar murid mengangkat tangannya.) 

Guru: Kalau begitu mana yang lebih mahal untuk “6500 yen untuk 1m” dan “5600 yen untuk 

0,8m”? Silahkan angkat tangan jika “Ojiyachijimi” ini lebih mahal. 

Murid: (Beberapa murid mengangkat tangan.) 
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Guru: Ini adalah kertas dengan panjang yang sama dengan “Ojoyachijimi” ini. Saya membuat ini 

kemarin. Mari kita buka ini. 

(beberapa murid membantu) 

Panjang ini adalah 78000 yen. Tolong potong panjang 1m. 

Murid: ( Satu murid memotong kertasnya). 

Guru: Apakah anda kira 12m itu panjang? Ini 1m. Ini 6500 yen. Kalau begitu bagaimana 

menurut anda dengan “5600 yen untuk 0,8,”? 

Murid: Saya akan melakukan pembagian. 

Guru: Silahkan angkat tangan jika anda memiliki pemikiran yang sama. 

Murid: ( sebagian besar murid mengangkat tangannya). 

Guru. Ini 0,8m. Yang ini lebih pendek dari 1m. Bagaimana anda melakukan pembagian? 

Silahkan dicoba. 

Murid:--aktifitas— 

(Guru berkeliling ruangan dan membantu murid.) 

Guru: Silahkan angkat tangan jika anda bisa menemukan jawabannya. 

Murid: (Beberapa murid mengangkat tangannya). 

Guru: Nagisa. 

Murid Nagisa: (Dia menulis idenya dia ke papan tulis dan menjelaskannya.) 

 

    7000 

                   0.8) 56000 

  56         

                            0000 

 

      7000yen untuk 1m 

Guru: Silahkan angkat tangan jika menemukan jawaban seperti ini. Tetapi, panjangnya hanya 

0,8m. Kenapa menjadi 1m? Ketika saya berada didekat Kait, dia mengatakan “ jika dibagi 0,8m, 

maka jawabannya untuk 0,1m”. “ Apakah “7000 yen untuk 1m” benar? 

 

Murid Manabe: Karena jumlah uangnya naik. 

Guru: Maksud anda bagaimana? 

Murid Manabe: Harganya 5600 yen untuk 0,8m. Namun menjadi 7000 yen untuk 1m. 

Guru: ( Guru menuliskan garis angka di papan tulis.) 

 

 
 

 

Apakah ini benar? Kenapa?Tolong pikirkan alasannya.Silakan diskusikan dengan teman sebelah. 

Murid: ---aktivitas--- 

(Guru mengelilingi ruang kelas, membantu murid-murid.) 

Guru: Semuanya, tolong lihat kemari. Shiryudan Kei. 

MuridShiryu: Alasanmengapa “ 7000 yen untuk 1 m” adalah “ketika 1 m dibagimenjadi 10 

bagian, 5600 yen bisadibagi 8. Saya kalikan harga 1 bagian dengan 10.” 

Murid Kei: Mulanya 1 m dibagi menjadi 10 bagian. Jika 5600 dibagi 8, harga 0.1 m adalah 700 

yen. Jika “harga 0.1 m” dikalikan 10, didapatkan harga untuk 1 m. Harganya adalah 7000 yen. 

Guru: Angkat tangan yang bisa mengerti penjelasan mereka. 

Murid: (Hanya sedikit yang mengangkat tangan.) 

Guru: Shiryu, coba dijelaskan lagi. 
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Murid Shiryu: Ketika 1 m dibagi menjadi 10 bagian, 5600 yen bisa dibagi 8. Saya kalikan harga 

1 bagian dengan 10. Harga 1 m adalah 7000 yen. 

Guru: Penjelasan ini ditunjukkan oleh persamaan 5600 ÷ 8 x 10 = 7000. Ketika saya memeriksa 

kalian, ada beberapa pemikiran lain. Misalnya, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Guru: Sara mencoba untuk menghitung harga antara 0.8 dan 0.9. Ya, itua dalah harga untuk 

0.1m. 

Guru: Maka, apakah “5600 ÷ 8 x 10 = 7000” sama dengan “5600 ÷ 0.8 = 7000”? Silakan 

diskusikan dengan teman sebelah. 

Murid: ---aktivitas--- 

(Guru mengelilingi ruang kelas, membantu murid-murid.) 

Guru: Kohsaku. 

Murid Kohsaku: “5600 ÷ 8” dari “5600 ÷ 8 x 10 = 7000” adalah harga untuk 0.1 m dan 

kemudian dikalikan 10. Maka arti dari persamaan untuk harga 1 m “5600 ÷ 0.8 = 7000” adalah“ 

56000 ÷ 8 = 7000”. Persamaan ini sama dengan perhitungan yang sudah tertulis. 

Guru: (Guru menulis persamaan-persamaan di papan tulis sebagai berikut:) 

 

 

 
 

Shiryu: “5600 ÷ 8 x 10 = 7000” sama dengan “5600 x 10 ÷ 8 = 7000” 

Guru: Pemikiran kalian makin berkembang. Tapi kita sudah kehabisan waktu untuk hari ini.Jadi 

saya akan menghentikan pelajaran. Ayo memberi salam. 

 


