
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Barunawati Surabaya 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : X / 1 

Program Keahlian  : Akuntansi 

Pertemuan ke-              : 1 s.d 5 (1TM @ 2JP) 

Alokasi Waktu  : 10 JP (1JP @ 45’) 

 

A. Standar Kompetensi : 

Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep operasi bilangan real 

B. Kompetensi Dasar : 

Menerapkan operasi pada bilangan real 

C. Indikator   : 

1.  Mengoperasikan dua atau lebih bilangan bulat (dijumlah, dikurang, dikali, atau dibagi) 

sesuai    dengan prosedur secara mandiri dan jujur 

2. Mengoperasikan dua atau lebih bilangan pecahan (dijumlah, dikurang, dikali, atau 

dibagi) sesuai dengan prosedur secara mandiri, jujur dan disiplin 

3. Mengonversi bilangan pecahan ke bentuk persen atau pecahan decimal, atau sebaliknya 

sesuai dengan prosedur dengan penuh disiplin 

4. Menggunakan konsep perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala atau persen 

dalam menyelesaikan masalah program keahlian secara berkelompok 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Menyebutkan (himpunan) bilangan yang merupakan (himpunan) bagian dari 

(himpunan) bilangan real 

2. Memberikan beberapa contoh bilangan real secara mandiri 

3. Menghitung hasil operasi dua atau lebih bilangan bulat sesuai dengan prosedur secara 

mandiri dan jujur 

4. Menghitung hasil operasi dua atau lebih bilangan pecahan sesuai dengan prosedur 

secara mandiri, jujur dan disiplin 

5. Menentukan konversi bilangan berbentuk pecahan ke bentuk persen atau pecahan 

desimal, atau sebaliknya dengan penuh disiplin 



6. Membedakan perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala atau persen secara 

mandiri 

7. Menghitung perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala atau persen secara jujur 

8. Menyelesaikan masalah program keahlian yang berkaitan dengan operasi bilangan real 

secara berkelompok 

E. Nilai-Nilai Karakter yang muncul dari indikator : 

1. Mandiri dalam menyelesaikan tugas/latihan yang diberikan guru, baik yang 

diselesaikan di sekolah maupun di rumah, percaya pada jawabannya sendiri sehingga 

tidak mudah terpengaruh pada jawaban temannya 

2. Jujur dalam (proses) mengerjakan tes/tugas yang diberikan guru sehingga tidak mau 

menyontek jawaban temannya dan tidak membawa (dengan sengaja) fasilitas 

komunikasi atau ‘catatan kecil’ saat ujian 

3. Disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, meliputi: tertib pada prosedur 

pengerjaan yang telah dijelaskan, tepat waktu pada deadline pengumpulan tugas yang 

telah disepakati bersama, berusahan untuk tidak terlambat mengikuti pelajaran di kelas 

4. Demokratis dalam kegiatan kelompok 

F. Materi Pokok  :  

1.  Sistem bilangan real 

2.  Operasi pada bilangan bulat 

3.  Operasi pada bilangan pecahan 

4.  Konversi bilangan 

5.  Perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala dan persen 

6.  Penerapan bilanggan real dalam menyelesaikan masalah program keahlian 

G. Alat/Sumber Belajar : 

1. Alat   : .......  

2. Sumber belajar : Buku paket dan LKS Matematika untuk SMK kelas  X 

jurusan Akuntansi, yaitu: 

a. Masrihani, Tuti, dkk. 2008. Matematika Program Keahlian 

Akuntansi dan Penjualan untuk SMK Kelas X. Jakarta: 

Erlangga …….(BUKU PAKET) 

b. Setyanti, Priwara dan Suprihatin, Dwi. 2010. Eksis: Buku 

Ajar Matematika Non Teknik untuk SMK Kelas X 

Semester 1. Surakarta: Citra Pustaka …….(LKS) 

 



H. Metode Pembelajaran :  

 1. Model Pembelajaran :  Langsung 

 2. Metode Pembelajaran : Kombinasi ceramah dan tanya-jawab/ekspositori, 

diskusi dan pemberian tugas 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran:   

      1. Pertemuan Pertama (2 X 45’)  

a. Pendahuluan (±7 menit) 

Tahap 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

1) Guru mendampingi siswa berdoa di awal pelajaran. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: religius) 

2) Guru mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran siswa dalam proses 

pembelajaran. (Nilai karakter yang ditanamkan: disiplin) 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini (point C1). 

4) Memotivasi siswa : dengan metode ekspositori, guru mengingatkan kembali 

materi bilangan real yang sudah dipelajari di SMP. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: bersahabat/komunikatif) 

b. Kegiatan Inti (±75 menit) 

Tahap 2: Mendemonstrasikan pengetahuan/keterampilan 

5) Diberikan beberapa bilangan, beberapa siswa (secara bergantian) diminta 

untuk menyebutkan beserta menjeaskan mana yang termasuk bilangan real dan 

mana yang bukan. (Nilai karakter yang ditanamkan: toleransi) 

6) Dengan beberapa contoh yang sederhana, guru menjelaskan cara 

menyelesaikan operasi (jumlah, kurang, kali dan bagi) dua atau lebih bilangan 

bulat. (Nilai karakter yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

Tahap 3: Membimbing pelatihan 

7) Guru memberikan beberapa soal latihan yang berkaitan dengan materi yang 

telah disampaikan di papan tulis, lalu menunjuk beberapa siswa untuk 

menyelesaikan soal-soal tersebut. (Nilai karakter yang ditanamkan:tanggung 

jawab, menghargai prestasi ) 

Tahap 4: Mengeek pemahaman dan memberikan umpan balik 

8) Guru bersama siswa yang lain membahas pekerjaan siswa yang ada di papan 

tulis.  

 

 



c. Penutup (±8 menit) 

9) Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini, 

lalu menuliskannya di buku catatannya masing-masing. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: tanggung jawab, disiplin ) 

Tahap 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan 

10) Guru memberikan PR untuk dikerjakan siswa di rumah sebagai latihan 

lanjutan, yaitu mengerjakan buku ................. halaman ....... no ........  

11) Siswa diminta untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu operasi hitung pada 

pecahan. (Nilai karakter yang ditanamkan: rasa ingin tahu ) 

J. Penilaian pada pertemuan pertama: 

Contoh Instrumen Penilaian Skor Jawab 
Penilaian 

Teknik Bentuk 

Hitunglah! 

 

1. 32 + 28 = … 

 

2. 45 – 54 = … 

 

3. 25 + (- 36) + 71 = … 

 

4. – 21 + 10 – (-19) = … 

 

5. – 10 – (-7) + (-23) = … 

 

6. 12  X (-2) : 3 = … 

 

7. 
)5213()13102(

)2636()6426(
 = … 

 

8. – 21 : 3 + 5 X (-8) = … 

 

9. (27-(-3)-25) + 45 : 9 = … 

 

10. 15 – 4 X 7 + 10 : (-5) = … 
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H. Metode Pembelajaran :  

1. Model Pembelajaran  :  Langsung 

 2. Metode Pembelajaran : Kombinasi ceramah dan tanya-jawab, diskusi dan 

pemberian tugas Langkah-Langkah Pembelajaran:   

I. Langkah-langkah Pembelajaran: 

2. Pertemuan Kedua (2 X 45’)     

a. Pendahuluan (±7 menit) 

Tahap 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

1) Guru mendampingi siswa berdoa di awal pelajaran. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: religius) 

2) Guru mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran siswa dalam proses 

pembelajaran. (Nilai karakter yang ditanamkan: disiplin) 

3) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi sebelumnya yang   

belum dimengerti. (Nilai karakter yang ditanamkan: rasa ingin tahu ) 

4) Membahas soal PR yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa. (Nilai karakter 

yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini (point C2). 

b. Kegiatan Inti (±75 menit) 

Tahap 2: Mendemonstrasikan pengetahuan/keterampilan 

6) Beberapa siswa (secara bergantian) diminta untuk memberikan contoh bilangan 

pecahan yang telah mereka kenal. (Nilai karakter yang ditanamkan:mandiri, 

toleransi) 

7) Melalui beberapa contoh yang sederhana, guru menjelaskan cara untuk 

menyelesaikan operasi (jumlah, kurang, kali dan bagi) dua atau lebih bilangan 

pecahan. (Nilai karakter yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

Tahap 3: Membimbing pelatihan 

8) Guru memberikan beberapa soal latihan yang berkaitan dengan materi yang 

telah disampaikan di papan tulis, lalu menunjuk beberapa siswa untuk 

menyelesaikan soal-soal tersebut. (Nilai karakter yang ditanamkan: tanggung 

jawab, menghargai prestasi ) 

Tahap 4: Mengeek pemahaman dan memberikan umpan balik 

9) Guru bersama siswa yang lain membahas pekerjaan siswa yang ada di papan 

tulis. 

 



c. Penutup (±8 menit) 

10) Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini, 

lalu menuliskannya di buku catatannya masing-masing. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: tanggung jawab, disiplin ) 

Tahap 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan 

11) Guru memberikan PR untuk dikerjakan siswa di rumah sebagai latihan lanjutan, 

yaitu mengerjakan buku ................. halaman ....... no ........  

12) Siswa diminta untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu cara mengonversi 

pecahan ke bentuk persen atau pecahan desimal. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: rasa ingin tahu ) 

J. Penilaian pada pertemuan kedua: 

Contoh Instrumen Penilaian Skor Jawab 
Penilaian 

Teknik Bentuk 

Hitunglah! 

1. ...
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H. Metode Pembelajaran :  

 1. Model Pembelajaran  :  Langsung 

 2. Metode Pembelajaran : Kombinasi ceramah dan tanya-jawab, diskusi dan 

pemberian tugas Langkah-Langkah Pembelajaran:   

I. Langkah-langkah Pembelajaran: 

3. Pertemuan Ketiga (2 X 45’)     

a. Pendahuluan (±7 menit) 

Tahap 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

1) Guru mendampingi siswa berdoa di awal pelajaran. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: religius) 

2) Guru mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran siswa dalam proses 

pembelajaran. (Nilai karakter yang ditanamkan: disiplin) 

3) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi sebelumnya yang   

belum dimengerti. (Nilai karakter yang ditanamkan: rasa ingin tahu ) 

4) Membahas soal PR yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa. (Nilai karakter 

yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini (point C3). 

b. Kegiatan Inti (±75 menit) 

Tahap 2: Mendemonstrasikan pengetahuan/keterampilan 

13) Beberapa siswa (secara bergantian) diminta untuk menyebutkan beberapa 

bilangan pecahan, lalu guru menuliskannya di papan tulis. (Nilai karakter yang 

ditanamkan:mandiri,  toleransi) 

14) Melalui beberapa contoh yang sederhana, guru menjelaskan cara untuk 

mengonversi pecahan-pecahan yang telah dituliskan guru di papan tulis ke 

bentuk persen. (Nilai karakter yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

Tahap 3: Membimbing pelatihan 

15) Guru memberikan beberapa soal latihan yang berkaitan dengan materi yang 

telah disampaikan, lalu meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal tersebut di 

buku tulisnya masing-masing. Setelah beberapa menit, guru menunjuk beberapa 

siswa secara acak untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. (Nilai karakter 

yang ditanamkan: tanggung jawab, menghargai prestasi ) 

Tahap 4: Mengeek pemahaman dan memberikan umpan balik 

16) Guru bersama siswa yang lain membahas pekerjaan siswa yang ada di papan 

tulis. 



Tahap 2: Mendemonstrasikan pengetahuan/keterampilan 

17) Beberapa siswa yang belum maju diminta untuk menuliskan beberapa pecahan 

lagi di papan tulis.  

18) Melalui beberapa contoh yang sederhana, guru menjelaskan cara untuk 

mengonversi pecahan-pecahan yang telah tertulis di papan tulis ke bentuk 

desimal. (Nilai karakter yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

Tahap 3: Membimbing pelatihan 

19) Guru memberikan beberapa soal latihan yang berkaitan dengan materi yang 

telah disampaikan, lalu meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal tersebut di 

buku tulisnya masing-masing. Setelah beberapa menit, guru menunjuk beberapa 

siswa secara acak untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. (Nilai karakter 

yang ditanamkan: tanggung jawab, menghargai prestasi ) 

Tahap 4: Mengeek pemahaman dan memberikan umpan balik 

20) Guru bersama siswa yang lain membahas pekerjaan siswa yang ada di papan 

tulis. 

c.    Penutup (±8 menit) 

21) Guru meminta siswa untuk melengkapi catatan materi yang telah dipelajari hari 

ini di buku catatannya masing-masing. (Nilai karakter yang ditanamkan: 

tanggung jawab, disiplin ) 

Tahap 5: Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan 

22) Guru memberikan PR untuk dikerjakan siswa di rumah sebagai latihan lanjutan, 

yaitu mengerjakan buku ................. halaman ....... no ........  

23) Siswa diminta untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu cara mengonversi 

pecahan ke bentuk persen atau pecahan desimal. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: rasa ingin tahu ) 

J. Penilaian pada pertemuan ketiga: 

Contoh Instrumen Penilaian Skor Jawab 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar! 

1. Nyatakanlah 
25
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 ke bentuk: 

a. persen  

b. pecahan decimal 
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2. Ubahlah %
4

3
13  ke bentuk: 

a. pecahan biasa  

b. pecahan decimal! 

 

3. 0,85 jika dinyatakan dalam bentuk persen adalah 
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H. Metode Pembelajaran :  

 1. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

 2. Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok, tanya-jawab, presentasi dan 

penugasan 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran:   

     4. Pertemuan Keempat (2 X 45’)     

a. Pendahuluan (±7 menit) 

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

1) Guru mendampingi siswa berdoa di awal pelajaran. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: religius) 

2) Guru mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran siswa dalam proses 

pembelajaran. (Nilai karakter yang ditanamkan: disiplin) 

3) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi sebelumnya yang   

belum dimengerti. (Nilai karakter yang ditanamkan: rasa ingin tahu ) 

4) Membahas soal PR yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa. (Nilai karakter 

yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini (point C4: perbandingan). 

6) Guru memotivasi siswa dengan memberikan gambaran umum dari manfaat 

mempelajari materi perbandingan yang akan di bahas. 

b. Kegiatan Inti (±75 menit) 

Fase 2: Menyajikan informasi 

7) Guru menyampaikan pengertian perbandingan secara umum. (Nilai karakter 

yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

8) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa pada hari ini akan dilakukan 

pembelajaran secara kooperatif, yaitu siswa belajar dalam kelompok-kelompok 

kecil. 

Fase 3: Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 

9) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang secara heterogen. Guru memberikan waktu beberapa menit kepada siswa 

untuk melakukan transisi  kelompok secara efisien. 

10) Guru membagikan lembar kerja kelompok untuk bahan diskusi dari tiap-tiap 

kelompok. Di dalam lembar kerja kelompok ini juga berisi permasalahan bab 

perbandingan yang harus diselesaikan siswa. 

 



Fase 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

11) Guru berkeliling ke bangku-bangku siswa untuk mengamati kenerja dari setiap 

kelompok dan memberikan bantuan jika ada kelompok/siswa yang mengalami 

kesulitan. 

Fase 5: Evaluasi 

12) Guru meminta 2 kelompok yang dipilih secara acak untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. (Nilai karakter yang ditanamkan: demokratis) 

13) Guru meminta kepada kelompok yang lain untuk memperhatikan penjelasan 

kelompok yang sedang presentasi (penyaji materi), lalu membuat pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji. 

(Nilai karakter yang ditanamkan: toleransi,  tanggung jawab, disiplin ) 

14) Guru memfasilitasi proses tanya-jawab siswa, lalu memberikan pembetulan jika 

ada konsep yang kurang tepat. Sambil mendengarkan penyimpulan hasil diskusi 

oleh siswa, guru melakukan penilaian secara kelompok.  

Fase 6: Memberikan penghargaan 

15) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: menghargai prestasi ) 

c.    Penutup (±8 menit) 

16) Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduknya semula, lalu guru 

memberikan kuis secara individu.   

17) Guru meminta siswa untuk melengkapi catatan materi yang telah dipelajari hari 

ini di buku catatannya masing-masing. (Nilai karakter yang ditanamkan: 

tanggung jawab, disiplin ) 

18) Guru memberikan PR untuk dikerjakan siswa di rumah sebagai latihan lanjutan, 

yaitu mengerjakan buku ................. halaman ....... no ........  

19) Siswa diminta untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang skala. (Nilai 

karakter yang ditanamkan: rasa ingin tahu ) 

 

 

 

 

 

 

 



J. Penilaian pada pertemuan keempat: 

Contoh Instrumen Penilaian Individu (Kuis) Skor Jawab 
Penilaian 

Teknik Bentuk 

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar! 

1. Untuk menempuh jarak 21 km, sebuah mobil 

menghabiskan bahan bakar sebanyak 8 liter. 

Berapakah bensin yang dibutuhkan mobil 

tersebut jika jarak yang ditempuh 126 km? 

  

2. Pembangunan sebuah gedung sekolah 

direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 8 

bulan dengan 40 pekerja. Jika pembangunan 

tersebut ternyata dapat diselesaikan dalam 

waktu 5 bulan, berapa jumlah tambahan 

pekerja yang diperlukan ? 
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H. Metode Pembelajaran :  

 1. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe Think – Pair – Share  

 2. Metode Pembelajaran : Diskusi secara berpasangan, tanya-jawab, presentasi 

dan penugasan 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran:   

     5. Pertemuan Kelima (2 X 45’)     

a. Pendahuluan (±7 menit) 

1) Guru mendampingi siswa berdoa di awal pelajaran. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: religius) 

2) Guru mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran siswa dalam proses 

pembelajaran. (Nilai karakter yang ditanamkan: disiplin) 

3) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi sebelumnya yang   

belum dimengerti. (Nilai karakter yang ditanamkan: rasa ingin tahu ) 

4) Membahas soal PR yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa. (Nilai karakter 

yang ditanamkan: bersahabat/komunikatif ) 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini (point C4: skala). 

6) Guru memberikan sedikit gambaran mengenai materi skala yang akan dipelajari. 

b. Kegiatan Inti (±75 menit) 

Tahap 1: Think (berfikir) 

7) Guru menyampaikan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai bab skala dan persen. (Nilai karakter yang ditanamkan: 

bersahabat/komunikatif ) 

8) Guru meminta siswa untuk memahami, lalu membuat solusi dari permasalahan 

tersebut secara mandiri untuk beberapa saat. (Nilai karakter yang ditanamkan: 

mandiri, juju) 

Tahap 2: Pair (berpasangan) 

9) Guru meminta siswa secara berpasangan untuk mendiskusikan solusi yang 

muncul dari pikirannya dengan teman sebangku. (Nilai karakter yang 

ditanamkan: toleransi, bertanggung jawab, disiplin) 

Tahap 3: Share (berbagi) 

10) Guru meminta kepada beberapa pasang siswa yang dipilih secara acak untuk 

berbagi hasil diskusinya dengan teman sekelas secara bergiliran. (Nilai karakter 

yang ditanamkan: toleransi, demokratis, bertanggung jawab) 

11) Guru memberikan evaluasi dari hasil presentasi beberapa pasang siswa.  



12) Guru memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan siswa di kelas. 

13) Siswa meminta siswa untuk mengoreksi hasil pekerjaan teman sebangkunya. 

c.    Penutup (±8 menit)   

14) Guru meminta siswa untuk melengkapi catatan materi yang telah dipelajari hari 

ini di buku catatannya masing-masing. (Nilai karakter yang ditanamkan: 

tanggung jawab, disiplin ) 

15) Guru memberikan PR untuk dikerjakan siswa di rumah sebagai latihan lanjutan, 

yaitu mengerjakan buku ................. halaman ....... no ........  

16) Siswa diminta untuk mempelajari materi-materi yang telah dipelajari sampai 

hari ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi Uji Kompetensi 

yang akan diselenggarakan pada pertemuan berikutnya. 

J. Penilaian pada pertemuan kelima: 

Contoh Instrumen Penilaian Skor Jawab 
Penilaian 

Teknik Bentuk 

Selesaikan soal-soal berikut dengan benar! 

1. Sebuah bak air digambar dengan skala 1 : 

100. Jika pada gambar panjangnya 3 cm, 

lebarnya 2 cm dan tingginya 1 cm. 

Berapa literkah volume bak air tersebut 

yang sebenarnya! 

 

2. Tentukan harga pembelian suatu barang 

yang telah dijual dengan harga Rp 

1.537.500,00 dengan mendapat untung 

2,5 % ! 

 

 

50 

 

 

 

 

 

50 

 

6000 liter 

 

 

 

 

 

Rp1.500.000 

Tugas 

Individu 

Tes 

Tertulis 

Jumlah 100  

 

 

 

 

 

 



Catatan Kepala Sekolah : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  

                          Mengetahui,                                                     Surabaya, ............................ 

       Kepala SMK ..................................... Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

          .....................................    .....................................   

NIP.       NIP.  

                                                                

 

 


