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ABSTRAK
PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PRESTASI BELAJAR MATERI
BANGUN RUANG MELALUI PENDEKATAN PMRI BAGI SISWA
KELAS V SD KANISIUS CONDONGCATUR SLEMAN

Oleh:
Imaculata Ratna Adviani
NIM: 091134089
Pembelajaran pada mata pelajaran di SD Kanisius Condongcatur masih
berpusat pada guru (teacher centered). Hal tersebut menyebabkan siswa menjadi
bosan dan cenderung akan membuat keramaian di kelas sehingga akan
berpengaruh pada penyerapan pengetahuan siswa dan prestasi belajarnya. Data
awal yang diperoleh melalui kuesioner pra penelitian menunjukkan 46,1% siswa
termasuk dalam kriteria minimal cukup disiplin. Sedangkan prestasi yang
diperoleh melalui dokumentasi nilai siswa menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman siswa relatif rendah karena hanya 42,8% siswa yang mencapai nilai
KKM. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tindakan
kelas dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan dan prestasi
belajar materi bangun ruang melalui pendekatan PMRI.
Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Pada siklus I pembelajaran
dilakukan dengan mengamati sifat-sifat bangun ruang seperti kardus biskuit dan
bedak, topi ulangtahun dan kaleng susu. Sedangkan pada siklus II pembelajaran
dilakukan dengan menggunakan media yang sama tetapi dengan memberikan
perlakuan yang berbeda yaitu dengan membongkar media tersebut kemudian
menggambar jaring-jaringnya dengan pola yang berbeda. Kedisiplinan siswa
diukur menggunakan kuesioner dan prestasi belajar siswa diukur dengan
menggunakan soal evaluasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa meningkat
melalui penerapan karakteristik interaktivitas pada pendekatan PMRI dalam
pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa yang termasuk dalam
kriteria minimal cukup disiplin pada siklus II mencapai 76,9% yang berarti
mengalami peningkatan sebesar 30,8% dari kondisi awal 46,1%. Begitu pula
dengan prestasi belajar meningkat melalui penerapan lima karakteristik PMRI
yaitu: penggunaan konteks, penggunaan model, pemanfaatan hasil konstruksi
siswa, interaktivitas, dan keterkaitan di dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan
pula dengan perolehan nilai siswa yang mencapai KKM pada siklus II mencapai
84,6% meningkat sebesar 41,8% dari kondisi awal 42,8%.
Kata kunci: kedisiplinan, prestasi belajar, pendekatan PMRI
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ABSTRACT
THE ENHANCEMENT OF DICIPLINE AND SOLID FIGURE
MATERIAL LEARNING ACHIEVEMENT THROUGH PMRI
APPROACHMENT FOR FIFTH GRADERS KANISIUS ELEMENTARY
SCHOOL CONDONGCATUR SLEMAN

By:
Imaculata Ratna Adviani
Student’s number: 091134089
The learning process of most of subjects in Kanisius Condongcatur
Elementary School is still teacher centered. ). It caused students tend to be bored
and making noisy in the classroom. Therefore, it will influence on students’
learning process and their learning achievement. The first data that obtained from
the pre observation questionnaires showed that 46, 1 % students categorized as
discipline enough students in the minimum criteria. On the other hand, the
achievement that obtained from the students’ grade documentation showed that
student’s understanding level are low. It was because only 42, 8% students reach
the standard score (KKM).So that’s why the observer were pushed to do the
classroom observation to find out the enhancement of discipline and learning
achievement of solid figure material through PMRI approach.
The observation done for two cycles. In the cycle I, the learning process
done by observing the adjectives of solid figure, such as biscuit or face powder
cardboard, birthday hat and milk can. On the other hand, in the cycle II, the
learning process done by using the same media then drawing websby using
different pattern. The students’ discipline measured by using questionnaires.
Then, the students’ learning achievement measured by using evaluation questions.
The students’ discipline improved through the implementation of
interactivity characteristic through PMRI approach in a learning process. It proven
by a number of students who include in the discipline minimal criteria in the cycle
II was 76.9%. It was increasing about 30, 8% from the first condition 46,1%. It
also happened with the learning achievement enhanced through the
implementation of five PMRI characteristics; contextualization, using model,
using the students’ construction result, interactivity, and the connection of a
learning process. It proven also from the result of students’ grade that passing
standard score (KKM) in the cycle II 84, 6 % developed about 41, 8% from the
first condition was 42,8%.
Keywords: Discipline, learning achievement, and PMRI approach.
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1

BAB I
PENDAHULUAN

Di dalam bab I ini, peneliti akan menjelaskan mengenai enam bagian yaitu
latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan definisi operasional pada penelitian ini.
A. Latar Belakang
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Sanjaya, 2006: 2). Pendidikan
tidak semata-mata dilakukan untuk mencapai hasil belajar namun bagaimana
memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada anak. Menurut Gora dan
Sunarto (2010: 17)

tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan

kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pembelajaran yang
dilakukan di dalam kelas harus benar-benar mengembangkan seluruh aspek
kepribadian siswa.
Sesuai dengan kurikulum yang digunakan di Indonesia yaitu Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), mata pelajaran pokok di Sekolah Dasar meliputi
1
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Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKn. Setiap mata pelajaran memiliki
karakteristik yang khas. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu
ada di setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah
Menengah Atas (SMA). Di jenjang pendidikan dasar, matematika diajarkan mulai
dari kelas I sampai dengan kelas VI. Pendidikan matematika pada jenjang pendidikan
dasar mempunyai peranan yang sangat penting karena jenjang pendidikan dasar
merupakan pondasi yang sangat menentukan dalam pembentukan sikap, kecerdasan,
dan kepribadian anak.
Dalam rangkaian sistem pengelolaan kelas yang sukses, guru harus
mempertahankan disiplin dan komunikasi yang baik (Wuryani, 2006: 303).
Kedisiplinan siswa akan menunjang kelancaran proses belajar mengajar di dalam
kelas karena dengan adanya kedisiplinan, proses belajar mengajar akan lebih kondusif
sehingga akan mendukung penyerapan pengetahuan siswa. Menurut Lewis (2004:
198) kedisiplinan adalah sesuatu yang dipandang sebagi sekumpulan teknik dan
strategi yang diterapkan guru untuk memberikan ketertiban dalam kelas. Berdasarkan
observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 Januari 2013 peneliti
mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama pelajaran berlangsung.
Peneliti melihat tujuh orang siswa terlihat tidak tertib masuk ke kelas setelah bel
selesai istirahat berbunyi. Bahkan ketika guru sudah berada di dalam kelas sekitar tiga
sampai empat orang siswa masih asik bermain di luar kelas. Selain itu, pada saat
pelajaran berlangsung, ketika guru mempersilahkan siswa untuk bertanya, terlihat
sembilan siswa tidak disiplin ketika bertanya maupun mengeluarkan pendapat.
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Mereka tidak mengangkat tangan pada saat mengemukakan pendapat maupun
bertanya.

Sebelum

guru

mempersilahkan

untuk

berbicara,

mereka

sudah

mengemukakan pendapat maupun bertanya sehingga kelas terlihat gaduh dan tidak
teratur. Pertanyaan maupun pendapat yang diungkapkan pun terdengar tidak jelas.
Selain itu, hal lain juga terlihat pada pelaksanaan piket harian. Pada saat guru
meminta siswa yang bertugas piket untuk menghapus papan tulis, siswa terlihat saling
melempar tanggung jawab dan tidak mau melaksanakan piket. Hal-hal tersebut tentu
saja akan menganggu proses belajar mengajar. Contoh peristiwa di atas menunjukkan
bahwa sebagian siswa kurang melaksanakan tata tertib di kelas dengan baik.
Berdasarkan kondisi tersebut peneliti memutuskan untuk meningkatkan kedisiplinan
siswa dengan melihat kondisi awal kedisiplinan siswa melalui kuesioner. Kuesioner
tersebut diberikan pada siswa kelas V yang berjumlah 26 siswa. Dari kuesioner
tersebut diperoleh hasil 12 siswa (46,1%) dari 26 siswa yang termasuk dalam kriteria
minimal cukup disiplin, sehingga 14 siswa (53,9%) dari 26 siswa lainnya tergolong
tidak disiplin. Persentase tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan
siswa kelas V masih rendah.
Kegiatan pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua
orang pelaku yaitu guru dan siswa. Guru bertugas untuk mengajar dan siswa bertugas
untuk belajar (Rusman, 2010: 131). Bagi siswa sekolah dasar untuk memperkuat
pengalaman belajar yang aplikatif diperlukan pembelajaran yang lebih banyak
memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami
sendiri (learning to do) bukan hanya sebagai pendengar yang pasif yaitu hanya
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menerima informasi dari guru (Rusman, 2010: 189). Salah satu tujuan mata pelajaran
matematika adalah agar peserta didik menggunakan penalaran pada pola dan sifat,
melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti,
atau menjelaskan gagasan dan pernyataan

matematika. Oleh karena itu agar

pembelajaran mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan,
mencoba, mengalami sendiri dan berperan secara aktif, maka diperlukan media yang
secara langsung dapat dipelajari oleh siswa.
Apabila hal tersebut dibandingkan dengan kondisi yang nyata sekarang ini,
maka tujuan tersebut kurang tercapai maksimal karena pembelajaran saat ini lebih
menekankan hafalan dan bukan penalaran sehingga materi pelajaran akan mudah
dilupakan. Sejauh ini, pembelajaran masih didominasi oleh pandangan bahwa
pengetahuan sebagai fakta untuk dihafal. Pembelajaran tidak hanya difokuskan pada
pemberian pengetahuan yang hanya bersifat teori saja, tetapi bagaimana agar
pengalaman belajar yang dimiliki siswa terkait dengan permasalahan yang ada di
lingkungan sekitar mereka (Rusman, 2010: 131). Sejalan dengan itu Sanjaya (2006:
1) juga mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan
saat ini adalah lemahnya proses pada pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran,
anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses
pembelajaran di dalam kelas saat ini diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal
informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi
tanpa dituntut untuk memahami informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi
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yang diingatnya untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya
ketika anak didik lulus dari sekolah, mereka hanya pintar secara teoritis saja.
Hal yang serupa juga dapat dilihat di SD Kanisius Condongcatur. Observasi
kedua dilakukan pada tanggal 21 Januari 2013. Jumlah siswa kelas V di SD Kanisius
Condongcatur terdiri dari 26 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 13 siswa
perempuan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas V pada saat
pelajaran matematika, dapat diketahui kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas
masih bercorak model pembelajaran tradisional di mana peran aktif guru masih
mendominasi pembelajaran. Guru terlihat menggunakan metode ceramah dan tanya
jawab di sepanjang proses pembelajaran. Pada pukul 07.15 WIB siswa kelas V di SD
Kanisius Condongcatur belajar matematika mengenai volume bangun ruang. Siswa
diminta untuk menukarkan tugas rumah yang sudah dikerjakan dengan teman di
sebelah mereka. Siswa secara bergantian maju ke depan untuk mengerjakan soal satu
per satu kemudian dikoreksi secara bersama-sama. Beberapa siswa laki-laki terlihat
tidak memperhatikan teman lain yang sedang mendapatkan giliran menjawab soal.
Kegiatan selanjutnya adalah menerangkan tentang materi menentukan volume kubus
dan balok dalam bentuk soal cerita. Guru menunjuk salah satu siswa laki-laki untuk
mengerjakan sebuah soal cerita dalam buku paket. Kemudian guru membahasnya di
depan kelas. Guru tidak menggunakan media sama sekali, walaupun di sekitar kelas
banyak media yang dapat digunakan seperti tempat pensil, ruang kelas, dan masih
banyak lagi. Siswa diberikan latihan, dan menjawab soal-soal dengan menghafal
rumus dari buku paket.
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pengumpulan informasi dari kegiatan

wawancara (interview) dengan guru matematika di kelas V. Berdasarkan wawancara
tersebut diperoleh informasi bahwa guru jarang menggunakan media sebagai alat
pembelajaran. Alasannya karena guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk
menyiapakan atau membuat media tersebut. Dari informasi yang diperoleh dapat
diketahui bahwa sebagian besar materi pada pelajaran matematika yang
penyampaiannya

perlu

menggunakan

beberapa

media

pembelajaran

yang

mendukung. Namun keterbatasan sarana dan prasarana di SD Kanisius Condongcatur
menyebabkan siswa sulit untuk memahami materi yang sedang diajarkan terlebih
pada materi yang bersifat abstrak. Informasi lain yang dapat diperoleh yaitu
keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru membuat guru kesulitan untuk
menciptakan media sehingga guru cenderung untuk menggunakan metode ceramah
(teacher centered). Dari hasil wawancara dengan guru juga dapat diketahui bahwa
hasil dokumentasi nilai ulangan harian yang diperoleh SD Kanisius Condongcatur
tahun ajaran 2011/2012 sebagian besar siswa mendapatkan nilai yang jauh di bawah
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 60. Dari nilai-nilai tersebut, terdapat 12
siswa (57,2%) dari 21 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM dan 9 siswa
(42,8%) dari 21 siswa siswa yang memperoleh nilai di atas KKM. Berdasarkan
persentase tersebut dapat diketahui bahwa nilai sebagian besar siswa belum mencapai
KKM.
Berdasarkan dokumen data yang diperoleh peneliti, terlihat bahwa pada setiap
ulangan sebagian besar siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Selain itu
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berdasarkan pengamatan peneliti pada saat proses pembelajaran terlihat guru dominan
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja sehingga siswa cenderung ramai
dan tidak tertib. Keterbatasan media pembelajaran juga membuat guru tidak dapat
mengeksplorasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan.
Menurut Freudenthal dalam Wijaya (2012: 20), pernyataan “matematika
merupakan suatu bentuk aktivitas manusia” menunjukkan bahwa Freudenthal tidak
menempatkan matematika sebagai suatu produk jadi, melainkan sebagai suatu bentuk
aktivitas atau proses. Menurut Freudenthal metematika sebaiknya diberikan sebagai
suatu bentuk kegiatan yang dapat mengkonstruksi konsep matematika siswa. Dari
pendapat Freudenthal tersebut, diperoleh salah satu alternatif cara yang digunakan
untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan
pembelajaran matematika realistik. Oleh karena itu peneliti menawarkan alternatif
pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa materi bangun ruang
sederhana dengan menerapkan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik
Indonesia (PMRI). PMRI merupakan pendekatan pembelajaran matematika
berdasarkan teori pendidikan matematika yang dikembangkan di Belanda dengan
nama “Realistic Mathematic Educations (RME)”. Pendekatan PMRI yaitu
metematika harus dihubungkan dengan kenyataan, berada dekat dengan siswa dan
relevan dengan kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi (Supinah,
2008). Kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep Pendidikan Matematika
Realistik. Proses belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan (knowledge) yang
dipelajari bagi siswa bermakna bagi siswa (Freudenthal, 1991 dalam Wijaya, 2012:
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20). Suatu pengetahuan akan menjadi bermakana bagi siswa jika proses pembalajaran
dilaksanakan dalam suatu konteks atau pembelajaran menggunakan permasalahan
realistik. Menurut Wijaya (2012: 21) dalam Pendidikan Matematika Realistik,
permasalahan realistik digunakan sebagai fondasi dalam membangun konsep
matematika atau disebut juga sebagai sumber untuk pembelajaran (a source for
learning). Apabila siswa dapat mengalami secara langsung dengan menggunakan
konsep yang realistik dan kontekstual, maka siswa akan merekam secara langsung
apa yang mereka alami sehingga pengetahuan yang mereka alami akan bertahan lebih
lama dibandingkan apabila mereka tidak mengalami secara langsung pembelajaran
tersebut. Pembelajaran Matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI ini,
diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar siswa kelas V SD
Kanisius Condongcatur.
Berdasarkan latar belakang di atas, diharapkan melalui pendekatan
Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) kedisiplinan siswa dan prestasi
belajar materi bangun ruang sederhana siswa kelas V SD Kanisius Condongcatur
dapat meningkat. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Peningkatan
Kedisiplinan dan Prestasi Belajar Materi Bangun Ruang Melalui Pendekatan
PMRI Bagi Siswa Kelas V SD Kanisius Condongcatur Sleman”.

B. Pembatasan Masalah
Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah bangun ruang. Namun
karena keterbatasan waktu dan materi bangun ruang terlalu luas maka peneliti
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mengidentifikasi sifat-sifat

bangun ruang dan Kompetensi Dasar 6.3 menentukan jaring-jaring berbagai bangun
ruang sederhana.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka dapat
dirumuskan:
1. Bagaimana meningkatkan kedisiplinan siswa kelas V SD Kanisius
Condongcatur dengan menggunakan pendekatan PMRI?
2. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD Kanisius
Condongcatur materi sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang sederhana
dengan menggunakan pendekatan PMRI?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan
dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan siswa kelas V SD Kanisius
Condongcatur dengan menggunakan pendekatan PMRI.
2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas V SD Kanisius Condongcatur
materi sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang sederhana dengan
menggunakan pendekatan PMRI.
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E. Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:
1. Bagi peneliti
-

Peneliti memperoleh pengetahuan baru dalam hal pendekatan PMRI
sebagai upaya untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan peningkatan
prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika materi sifat-sifat dan
jaring-jaring bangun ruang sederhana.

2. Bagi siswa
-

Memberikan pengalaman bagi siswa dalam memahami cara menentukan
sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang sederhana dengan menggunakan
pendekatan PMRI.

3. Bagi guru
-

Penelitian ini dapat memperkenalkan kepada guru tentang salah satu
model pembelajaran inovatif yaitu pendekatan PMRI.

-

Memotivasi guru agar menerapkan pendekatan PMRI dalam pembelajaran
matematika.

4. Bagi sekolah
-

Penalitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SD
Kanisius Condongcatur dalam hal penggunaan pembelajaran inovatif
khususnya PMRI dalam pembelajaran matematika.
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F. Batasan Istilah
1. Kedisiplinan
Kedisiplinan adalah sesuatu yang dipandang sebagi sekumpulan teknik
dan strategi yang diterapkan guru untuk memberikan ketertiban dalam kelas
yang mempunyai tujuan untuk membuat anak-anak terkontrol dengan
mengajarkan tingkah laku yang pantas bagi anak-anak.
2. Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah bukti usaha yang dapat dicapai melalui aktivitas
mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan
yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan.
3. Bangun Ruang
Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi
oleh beberapa sisi.
4. Matematika
Matematika merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir,
berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang
unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalisasi dan
individualitas.
5. Pendekatan PMRI
Pendekatan PMRI adalah pendekatan pembelajaran matematika yang
dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai
titik awal pembelajaran.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini peneliti akan membahas mengenai beberapa kajian teori yang
terkait dengan penelitian. Kajian ini dibagi menjadi kajian pustaka, teori-teori yang
mendukung, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan.
A. Kajian Pustaka
1. Kedisiplinan
a. Pengertian Kedisiplinan
Kedisiplinan adalah sesuatu yang dipandang sebagi sekumpulan teknik
dan strategi yang diterapkan guru untuk memberikan ketertiban dalam kelas
(Lewis, 2004:198). Ketertiban ini perlu sehingga lingkungan belajar dapat
menjadi sarana untuk memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Menurut
Partowisastro (1983:59) ada tiga arti disipiln yang umum yaitu:
1) disiplin – hukuman
2) disiplin – mengawasi dengan memaksa supaya menurut atau
tingkah laku yang terpimpin
3) disiplin – latihan benar dan memperkuat.
Inti dari disiplin ialah untuk mengajar, atau seseorang yang mengikuti
ajaran dari seorang pemimpin (Schaefer, 1997: 1). Tujuan dari disiplin adalah
untuk membuat anak-anak terkontrol dengan mengajarkan kepada mereka
bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas atau tingkah laku yang sekiranya
12
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masih asing bagi mereka. Menurut Schaefer (1997: 2) untuk menjadi efektif,
disiplin haruslah memenuhi tiga syarat atau kriteria yaitu (1) menghasilkan
atau menimbulkan suatu keinginan perubahan atau pertumbuhan pada anak,
(2) tetap terpelihara harga diri anak, dan (3) tetap terpelihara suatu hubungan
yang rapat antara orangtua dengan anak.
Menurut Bagley dalam Lewis (2004: 198) disiplin memiliki dua
fungsi yaitu:
1) Sebagai “Penciptaan dan pelestarian keadaan yang penting terhadap
kemajuan kerja teratur yang berada di sekolah”.
2) Persiapan siswa terhadap keikutsertaan aktif dalam lingkungan
orang

dewasa

yang

terorganisasi,

di

mana

kebebasan

diseimbangkan dengan tanggung jawab yang berhubungan.
Indikator-indikator siswa tidak disiplin menurut Lewis (2004:
32) antara lain:
1) Pandangan siswa bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah tidak
akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan
umumnya tidak ada gunanya
2) Perceraian struktur keluarga tradisional meningkat, dengan jumlah
ibu-pekerja yang meningkat dan keluarga dengan orang tua tunggal
3) Akses non regular terhadap teknologi pendidikan oleh siswa
meningkat, misalnya penggunaan computer dan video.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

14

b. Indikator Kedisiplinan
Menurut Mulyasa (2011:27-28) ada tiga indikator kedisiplinan yaitu:
1) Melaksanakan tata tertib dengan baik, baik guru maupun siswa,
karena tata tertib yang berlaku merupakan aturan dan ketentuan yang
harus ditaati oleh siapapun demi kelancaran proses pendidikan.
2) Taat terhadap kebijakan dan kebijaksanaan yang berlaku
3) Menguasai diri dan instrospeksi. Menguasai diri berarti guru maupun
peserta didik memiliki rasa tanggung jawab (sense of responsibility)
yang tinggi terhadap keberlangsungan belajar mengajar.
Menurut Wuryani (2006: 303) ada dua langkah untuk membantu
mengembangkan disiplin yang baik di kelas. Pertama adalah perencanaan.
Hal ini meliputi membuat aturan dan prosedur, dan menentukan konsekuen
untuk aturan yang dilanggar. Kedua adalah mengajar siswa bagaimana
mengikuti aturan. Hal ini harus dimulai dari ketika guru dan siswa mulai
masuk kelas sebelum memulai pelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian
kedisiplinan menurut para ahli yang diungkapkan di atas peneliti dapat
menyimpulkan bahwa kedisiplinan adalah sekumpulan teknik dan strategi
yang diterapkan guru dalam menciptakan ketertiban di kelas untuk membuat
anak-anak terkontrol dengan membiasakan tingkah laku yang pantas bagi
anak-anak.
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2. Belajar
a. Pengertian Belajar
Menurut pengertian secara psikilogis, belajar merupakan suatu proses
perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto, 2010: 2).
Belajar merupakan salah satu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Pandangan seseorang tentang belajar akan mempengaruhi tindakantindakannya yang berhubungan dengan belajar. Sedangkan menurut Suyono
dan Hariyanto (2012: 9) belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk
memperoleh

pengetahuan,

meningkatkan

keterampilan,

memperbaiki

perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Belajar juga memiliki arti luas
dan sempit. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan
psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya (Sardiman, 2008: 20).
Dalam arti sempit belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu
pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya
kepribadian seutuhnya. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas
mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan
yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan

(Winkel, 1984: 162).

Sedangkan menurut Purwanto (1998: 85) belajar adalah suatu perubahan
dalam tingkah laku di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah
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laku yang lebih baik tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah
laku yang lebih buruk. Dari pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang menghasilkan
perubahan tingkah laku menjadi lebih baik atau bisa juga menghasilkan
perubahan tingkah laku menjadi lebih buruk.
b.

Tujuan Belajar
Menurut Sardiman (2008: 26) ditinjau secara umum, tujuan belajar itu

ada tiga jenis diantaranya:
1) Untuk memperoleh pengetahuan
Tujuan belajar dikatakan untuk memperoleh pengetahuan
karena dalam belajar itu teerjadi proses berpikir. Pemilikan
pengetahuan dan kemampuan berpikir adalah bagian yang tidak
dapat dipisahkan. Dengan kata lain, kemempuan bepikir tidak dapat
dikembangkan tanpa pengetahuan.
2) Penanaman konsep dan keterampilan
Penanaman

konsep

atau

merumuskan

konsep,

juga

memerlukan suatu keterampilan. Keterampilan dapat dibedakan
menjadi dua yaitu keterampilan jasmani dan rohani. Keterampilan
jasmani adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat,
diamati, sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan gerak
dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Sedangkan
keterampilan rohani lebih rumit karena tidak selalu berurusan
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dengan masalah-masalah keterampilan yang dapat dilihat bagaimana
ujung pangkalnya, tetapi lebih abstrak menyangkut keterampilan
berpikir serta ktreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan
suatu masalah atau konsep. Keterampilan dapat dididik dengan
banyak melatih kemampuan.
3) Pembentukan sikap
Pembentukan sikap dan perilaku anak didik tidak akan terlepas
dari soal penanaman nilai-nilai (transfer of values). Oleh karena itu
sebagai seorang guru tidak hanya sekedar “pengejar” tetapi betulbetull sebagai pendidik yang memindahkan nilai-nilai itu kepada
anak didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai tersebut anak didik akan
tumbuh kesadarannya untuk mempraktikan segala sesuatu yang
sudah dipelajarinya.
3. Prestasi belajar
a.

Pengertian Prestasi Belajar
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1101), “prestasi belajar

mengandung

arti

penguasaan

pengetahuan

atau

keterampilan

yang

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes
atau nilai yang diberikan oleh guru”. Menurut Winkel (1984: 64) prestasi
adalah bukti usaha yang dapat dicapai. Selain itu, prestasi dapat diartikan juga
sebagai pencapaian hasil (tujuan) setelah berusaha dan derajat keberhasilan
yang dicapai dalam suatu tugas (Hasan, 1982: 38).
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Menurut Arifin (2009: 12) kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda
yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang
berarti “hasil usaha”. Istilah prestasi belajar berbeda dengan hasil belajar.
Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan,
sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik.
Menurut Arifin (2009: 12) prestasi belajar diartikan sebagai suatu masalah
yang bersifat perennial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang
rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan
kemampuan masing-masing. Prestasi belajar (achievement) menurut Arifin
(2009: 12-13) mempunyai beberapa fungsi utama antara lain:
1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas pengetahuan yang telah
dikuasai peserta didik.
2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.
3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan.
Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong peserta
didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan mutu
pendidikan.
4) Prestasi belajar sebagai indikatorintern dan ekstern dari suatu institusi
pendidikan. Indikator intern yang dimaksud adalah bahwa prestasi
belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi
pendidikan. Indikator ekstern yang dimaksud adalah tinggi rendahnya
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prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta
didik di masyarakat.
5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan)
peserta didik.
Mulyono (1995: 150) juga mengungkapkan bahwa prestasi belajar
adalah penguasaan pengetahuan dari pelajaran-pelajaran yang diterima atau
kemampuan menguasai pelajaran yang dilakukan oleh guru yang selalu
dikaitkan dengan tes hasil belajar atau tes prestasi. Dari pengertian-pengertian
di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah bukti usaha
yang dapat dicapai melalui aktivitas mental atau psikis yang berlangsung
dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam
pengetahuan. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
prestasi belajar kognitif yang diperoleh dari nilai siswa dalam mengerjakan
soal evaluasi.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Menurut Munadi (2010: 24-35), terdapat faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi baik terhadap proses maupun prestasi belajar yang ditinjau
dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor
fidiologis dan psikologis. Pada umumnya, faktor fisiologis Nampak dari
kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah,
tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebabaginya, yang secara keseluruhan
akan membantu dalam proses dan hasil belajar. Sadangkan faktor psikologis,
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setiap manusia atau anak didik memiliki kondisi psikologis yang berbedabeda, terutama dalam hal kadar bukan dalam hal jenis, tentunya perbedaanperbedaan ini akan berpengaruh pada proses dan hasil belajarnya masingmasing.
Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan instrumental.
Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan dapat pula berupa
lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban, dan
sebagainya. Belajar dengan kondisi ventilasi udara di tengah hari dalam suatu
ruangan tentunya akan berbeda dengan suasana belajar di pagi hari yang
udaranya masih segar di dalam ruangan yang cukup mendukung untuk bernfas
lega.

Pada

faktor

instrumental,

faktor

yang

keberadaannya

dan

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan.
Faktor-faktor instrumental meliputi kurikulum, sarana dan fasilitas serta guru.
Faktor-faktor ini, diharapkan dapat bergungsi sebagai sarana untuk
tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah direncanakan. Selanjutnya
menurut Suyono dan Hariyanto (2011: 77) dalam mengelola informasi, akan
terjadi interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal seorang individu.
Kondisi internal adalah sebuah kondisi yang diperlukan seorang individu
untuk mencapai sebuah hasil pembelajaran yang optimal serta proses kognitif
yang terjadi dalam diri individu. Kemudian kondisi eksternal adalah
rangsangan dari lingkungan luar yang mempengaruhi seorang individu dalam
proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat dari kedua ahli di atas, peneliti
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dapat menyimpulkan bahwa prestasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh
dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah
faktor yang berasal dari kondisi dalam diri individu seperti kesehatan, kondisi
fisik, keadaan psikologis dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal adalah
faktor yang berasal dari lingkungan luar seperti suhu, kelembaban di
lingkungan sekitar, atau bisa juga berupa relasi antara peserta didik dengan
sesama peserta didik, guru ataupun orang tua.
4. Bangun Ruang
Menurut Marks dkk (1988: 138) bangun ruang adalah himpunan titiktitik yang tidak semuanya terletak pada satu bidang yang sama. Sedangkan
menurut Suharjana (2008: 4) bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi
oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun
tersebut. Permukaan pada bangun ruang disebut sisi. Sisi bangun ruang adalah
himpunan titik-titik yang terdapat pada permukaan atau yang membatasi suatu
bangun ruang tersebut (Suharjana, 2008: 4). Sejalan dengan hal tersebut,
Kustner dan Kastner dalam Ruseffendi (1990: 2) mengatakan bahwa bangun
ruang adalah sesuatu yang berkenaan dengan titik, ruas garis, sudut, garis
(garis lurus), segitiga, segiempat, lingkaran, bidangempat, dan sebagainya
pada bidang dan ruang. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka
peneliti merumuskan bahwa bangun ruang adalah sebuah bangun yang
dibatasi oleh himpunan titik-titik serta memiliki ruang dan dibatasi oleh
beberapa sisi.
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5. Matematika
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan
memajukan daya pikir manusia (BNSP, 2006: 127). Sedangkan menurut
Soedjadi (2000) mengemukan matematika adalah pengetahuan tentang faktafakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Jadi menurut peneliti
matematika adalah suatu ilmu universal yang mengandung pengetahuan
tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk.
Tujuan pembelajaran matematika menurut KTSP 2006 adalah agar
siswa mampu memahami konsep matematika, seperti menjelaskan keterkaitan
antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat
dan efisien dalam pemecahan masalah. Selain itu siswa juga mampu
menggunakan penalaran pada pola sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika. Tujuan yang lainnya adalah agar siswa mampu
memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel,
diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.
6. Pendekatan PMRI
a. Pengertian Pendekatan PMRI
Pendekatan pembelajaran menurut Komalasari (2010: 54) dapat
diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran,
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya
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masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan
melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Suryanto
(2010: 6) mengungkapkan bahwa Pendidikan Matematika Realistik Indonesia
(PMRI) adalah Realistic Mathematics Education (RME) yang disesuaikan
dengan kondisi dan budaya Indonesia. RME adalah Pendidikan Matematika
yang berdasarkan paham matematika sebagai kegiatan manusia. Pendekatan
yang menekankan untuk membawa matamatika pada pengajaran bermakna
dengan mengaitkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari yang bersifat
realistik. Pendidikan Matematika Realistik adalah suatu pendekatan
pembelajaran Matematika yang harus selalu menggunakan masalah seharihari (Wijaya, 2012: 20).
b. Karakteristik PMRI
Menurut Treffers dalam Wijaya (2012: 21-23) PMRI memiliki lima
karakteristik. Kelima karakteristik tersebut, yaitu:
1. Penggunaan konteks
Suatu pengetahuan akan menjadi bermakna bagi peserta didik jika
proses belajar melibatkan masalah realistik atau dilaksanakan dalam
dan dengan suatu konteks (Wijaya, 2012: 31). Konteks dalam PMRI
ditujukan untuk membangun ataupun menemukan kembali suatu
konsep matematisasi melalui proses matematisasi. Proses matematisasi
diartikan sebagai proses mematematikakan suatu konteks, yaitu proses
menerjemahkan suatu konteks menjadi konsep matematika (Wijaya,
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2012: 32). Bentuk dari konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata
namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga, atau
situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam
pikiran peserta didik (Wijaya, 2012: 21).
Menurut Treffers dan Goffree dalam Wijaya (2012: 32)
menunjukkan bahwa konteks memiliki beberapa fungsi dan peranan
penting, yaitu:
a. Pembentukkan konsep (concept forming).
Pembentukan konsep memiliki fungsi utama dalam Pendidikan
Matematika Realistik yaitu memberikan siswa suatu akses yang
alami dan motivatif menuju konsep matematika. Pembentukan
konsep harus dikemas dalam suatu kemasan yang bermakna
sehingga konsep matematika tersebut dapat dibangun atau
ditemukan kembali oleh siswa secara alami.
b. Pengembangan model (model forming).
Dalam pengembangan model, konteks berperan dalam
mengembangkan kemampuan siswa untuk menemukan berbagai
strategi untuk menemukan atau membangun konsep matematika.
c. Penerapan (applicability).
Pada bagian penerapan, konteks berperan untuk menunjukkan
bagaimana suatu konsep matematika ada di realita dan digunakan
dalam kehidupan manusia.
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d. Melatih kemampuan khusus (specific abilities) dalam suatu situasi
terapan.
Melatih kemampuan khusus dalam situasi terapan

dapat

dilakukan dengan melakukan identifikasi, generalisasi, dan
pemodelan.
Konteks harus memunculkan proses matematisasi dan mendukung
pengembangan pemahaman konseptual peserta didik dan kemampuan
untuk mentransfer pengetahuan ke situasi baru yang relevan (Wijaya,
2012: 39).
2.

Penggunaan model untuk matematisasi progresif
Model adalah suatu bentuk representasi matematis dari suatu

masalah (Wijaya, 2012: 46). Model ini tidak bisa dilepaskan dari proses
matematisasi.

Matematisasi

adalah

suatu

proses

untuk

mematematikakan suatu fenomena (Wijaya, 2012: 40).
3.

Pemanfaatan hasil konstruksi peserta didik
Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika tidak

diberikan kepada peserta didik sebagai suatu produk yang siap dipalai
tetapi sebagai suatu konsep yang dibangun oleh peserta didik maka
dalam PMRI peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar (Wijaya,
2012: 22). Peserta didik memiliki kebebasan untuk mengembangkan
strategi pemecahan masalah. Hasil konstruksi peserta didik selanjutnya
digunakan untuk landasan pengembangan konsep matematika.
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Interaktivitas
Proses belajar peserta didik menjadi lebih singkat dan bermakna

pada saat peserta didik saling mengkomunikasikan hasil kerja dan
gagasan

mereka.

Manfaat

dari

interaksi

dalam

pembelajaran

matematika yaitu mengambangkan kemampuan kognitif dan afektif
peserta

didik

secara

simultan

(Wijaya,

2012:

23).

Interaksi

memungkinkan peserta didik untuk melakukan refleksi yang pada
akhirnya akan mendorong mereka memperoleh pemahaman yang lebih
tinggi dari sebelumnya (Suryadi, 2007: 178).
5.

Keterkaitan
Salah satu karakter dari RME dalam kaitannya dengan matematika

adalah matematika tidak dipandang sebagai bahan ajar yang terpisahpisah (Suryadi, 2007: 178). Konsep-konsep dalam matematika saling
terkait. Melalui keterkaitan, satu pembelajaran matematika diharapkan
dapat mengenalkan dan membangun lebih dari satu konsep matematika
secara bersamaan (Wijaya, 2012: 23).
Menurut Diba, dkk. (2009) Pendidikan Matematika Realistik
(PMR) adalah suatu teori pembelajaran yang dikembangkan khusus
untuk mata pelajaran matematika. Pembelajaran harus dimulai dari
sesuatu yang riil sehingga siswa dapat terlibat dalam proses
pembelajaran secara bermakna. Peran guru sebagai pembimbing dan
fasilitator bagi siswa dalam proses rekontruksi ide dan konsep
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matematika. Dari beberapa pengertian menurut beberapa ahli di atas
maka peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan PMRI adalah suatu
pendekatan di mana pendekatan tersebut menekankan untuk membawa
matematika

pada

pengajaran

yang

sifatnya

realistik

dengan

mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
c. Teori Konstruktivisme Vygotsky
Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi
premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun,
mengkonstruksi pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup
(Suyono dan Hariyanto, 2012: 105). Teori konstruktivisme adalah salah satu
dari banyak teori belajar yang telah didesain dalam pelaksanaan pembelajaran
matematika. Menurut pandangan dari konstruktivisme, belajar merupakan
proses aktif dari subjek belajar untuk merekonstruksi makna sesuatu, entah itu
teks, kegiatan dialog, pengamalan fisik, dan lain-lain (Sardiman, 2008: 36).
Vygotsky menekankan

pentingnya

memanfaatkan

lingkungan

dalam pembelajaran. Lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang,
kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Vygotsky
menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial
dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau, bahwa interaksi sosial
yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor
terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky
berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara evisien dan efektif
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apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana
dan lingkungan yang mendukung (supportive), dalam bimbingan seseorang
yang lebih mampu, guru atau orang dewasa.
Menurut Ratumanan (2004: 45-47) menguraikan 4 prinsip kunci teori
Konstruktivisme oleh Vygotsky:
1) Penekanan pada hakekat sosiokultural belajar.
Vygotsky menekankan pentingnya peranan lingkungan kebudayaan
dan interaksi sosial dalam perkembangan sifat-sifat dan tipe-tipe manusia.
Siswa sebaiknya belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman
sebaya yang lebih mampu. Interaksi sosial ini memacu terbentuknya ide baru
dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Menurut Vygotsky fungsi
kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam
konteks budaya.
2) Daerah Perkembangan Terdekat ( Zone of Proximal Development= ZPD).
Vygotsky yakin bahwa belajar terjadi jika anak bekerja atau belajar
menangani tugas-tugas yang belum dipelajari tetapi tugas-tugas tersebut
masih berada dalam daerah perkembangan proksimal mereka. Daerah
proksimal adalah tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan
seseorang saat ini, artinya bahwa daerah ini adalah daerah antara tingkat
perkembangan sesungguhnya (aktual) dan tingkat perkembangan potensial
anak. Tingkat perkembangan aktual adalah pemfungsian intelektual individu
saat ini dan kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan kemampuannya
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sendiri (kemampuan memecahkan masalah secara mandiri), sedang tingkat
perkembangan potensial anak adalah kondisi yang dapat dicapai oleh
seseorang individu dengan bantuan orang dewasa atau melalui kerja sama
dengan teman sebaya yang lebih mampu.
3) Pemagangan kognitif.
Vygotsky menekankan bahwa pemagangan kognitif mengacu pada
proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh
keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Pakar yang dimaksud adalah
orang menguasai permasalahan yang dipelajari, jadi dapat berupa orang
dewasa atau teman sebaya.
4) Perancahan (Scaffolding).
Perancahan (scaffolding) mengacu kepada pemberian sejumlah
bantuan oleh teman sebaya atau orang dewasa yang berkompeten kepada
anak. Menurut Slavin (Ratumanan, 2004:47) scaffolding berarti memberikan
kepada anak sejumlah besar dukungan selama tahap-tahap awal pembelajaran
dan kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak
untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar setelah ia mampu
melakukan tugas tersebut secara mandiri. Bantuan yang diberikan pembelajar
dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah dalam
bentuk

lain

yang

memungkinkan

siswa

dapat

mandiri.

Vygotsky

mengemukakan tiga kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan
permasalahan, yaitu (1) siswa mencapai keberhasilan dengan baik, (2) siswa
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mencapai keberhasilan dengan bantuan, (3) siswa gagal dalam meraih
keberhasilan. Scaffolding, berarti upaya pembelajar untuk membimbing siswa
dalam upayanya mencapai keberhasilan.
Keterkaitan pendekatan PMRI dengan teori konstruktivisme Vygotsky
adalah baik pendekatan PMRI maupun teori konstruktivisme Vygotsky
memiliki persamaan menekankan untuk membawa pembelajaran matamatika
pada pengajaran bermakna dengan mengaitkannya dalam kehidupan nyata
sehari-hari yang bersifat realistik, sehingga dengan pengajaran yang bermakna
siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui pengalaman yang
mereka peroleh. Selain itu, pendekatan PMRI menekankan pembelajaran
berdasarkan masalah sehari-hari dan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan
teori konstruktivisme Vygotsky yang menekankan pentingnya memanfaatkan
lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa
orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut.

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penulis mendapatkan dua buah penelitian sebelumya yang dianggap relevan
dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini adalah uraian
penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.
Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka
Novarina dan Eka Sri Nuryani dengan judul “Pendidikan Matematika
Realistik Indonesia (sub-bab Membandingkan Pecahan pada Kelas III SD
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Negeri Purworejo Tahun Pelajaran 2010/2011”. Hasil penelitian tersebut
yaitu ada perbedaan hasil belajar siswa pada bab pecahan antara siswa
yangmendapatkan pembelajaran menggunakan pendekatan PMRI dengan
siswayang mendapatkan pembelajaran tidak dengan menggunakan
pendekatan PMRI. Hal ini terlihat jelas pada rata-rata nilai kedua kelas
yang berbeda. Rata-rata nilai kelas yang menggunakan pendekatan PMRI
yaitu 55,6 lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nilai kelas yang
tidak menggunakan pendekatan PMRI yaitu 50,97.Persamaan penelitian
yang dilakukan oleh Eka Novarina dan Eka Sri Nuryani dengan penelitian
ini adalah dalam hal penggunaan pendekatan PMRI dalam penelitian.
Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan Setiari,
Wahyudi dan Budi (2011) meneliti penerapan PMR untuk meningkatkan
kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan pada siswa kelas V SD.
Penelitian yang dilakukan menggunakan model PTK (Penelitian Tindakan
Kelas) yang terdiri dari tiga siklus dan masing-masing siklus ada tiga
pertemuan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumen,
wawancara, observasi langsung, dan membuat kesimpulan atau verifikasi.
Hasil peneltian Setiari, dkk menunjukkan bahwa penerapan PMR
dapat meningkatkan pembelajaran Matematika dalam menyelesaikan soal
cerita pecahan dan kemampuan siswa dalam meyelesaikan soal cerita
pecahan. Namun, dalam penelitian ini masih mengalami kendala dalam
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pembelajaran

dan

manajemen waktu yang masih kurang baik.
Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiari, dkk
dengan penelitian ini adalah dalam

hal menerapkan Pendidikan

Matematika Realistik, selain itu juga dalam hal menggunakan model
penelitian tindakan kelas, dan yang terakhir menggunakan subjek
penelitian kelas V SD. Selain memiliki persamaan, penelitian yang
dilakukan Setiari, dkk memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada
objek

penelitian.

Objek

penelitian

Setiari

adalah

kemampuan

menyelesaikan soal cerita pecahan sedangkan penelitian ini objek
penelitiannya

adalah

keaktifan

pembelajaran

dan prestasi

belajar

menentukan jaring-jaring kubus dan balok.

C. Kerangka Berpikir
Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan mulai dari kelas IVI di Sekolah Dasar (SD) dengan jam pertemuan yang relatif lama dibandingkan
mata pelajaran yang lainnya. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat siswa
memperoleh prestasi yang memuaskan dalam mata pelajaran matematika. Banyak
siswa menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dan
membosankan sehingga berpengaruh terhadap kedisiplinan dan prestasi belajar
mereka. Berdasarkan pengisian kuesioner sebelum diadakan penelitian diperoleh
hasil 46,1% siswa dari 26 siswa yang tergolong dalam kriteria minimal cukup
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disiplin. Dokumentasi lain yang diperoleh peneliti dari guru kelas pada nilai siswa
tahun sebelumnya diperoleh data bahwa siswa yang mencapai KKM pada materi
bangun ruang adalah 42,8%. Selain itu minimnya penggunaan media pada saat
pembelajaran juga berpengaruh pada prestasi belajar siswa.
Berkaca

dari

permasalahan

di

atas,

peneliti

memutuskan

untuk

menggunakan pendekatan PMRI pada mata pelajaran matematika. Pendidikan
Matematika Realistik (PMR) adalah suatu teori pembelajaran yang dikembangkan
khusus untuk mata pelajaran matematika. Pembelajaran harus dimulai dari
sesuatu yang riil sehingga siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran secara
bermakna. Peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator bagi siswa dalam
proses rekontruksi ide dan konsep matematika. Pendekatan PMRI juga memiliki 5
karakteristik yaitu penggunaan konteks, penggunaan model, pemanfaatan hasil
konstruksi peserta didik, interaktivitas dan keterkaitan. Kelima karakterstik
tersebut dapat digunakan sebagai dasar yang dapat meningkatkan kedisiplinan dan
prestasi belajar siswa.
Melalui pembelajaran dengan menerapkan pendekatan PMRI khususnya
pada mata pelajaran matematika materi sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang
sederhana, diharapkan siswa akan lebih mudah membangun pengetahuannya
sendiri dengan menggunakan contoh benda-benda yang ada di sekitarnya. Siswa
tidak hanya membangun pengetahuannya sendiri namun juga diharapkan dengan
pendekatan PMRI siswa akan menjadi lebih disiplin karena pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan PMRI dikemas dengan lebih menarik. Siswa akan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

34

belajar melalui pengalamannya sendiri dan bukan sekedar menghafal. Siswa juga
akan dapat bertukar masalah maupun informasi dengan teman-temannya. Siswa
akan aktif bertanya mengenai hal yang belum dipahami kepada guru dan teman
sehingga akan memunculkan pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahui
oleh siswa. Melalui kegiatan-kegiatan itu siswa akan mendapatkan pembelajaran
yang lebih bermakna. Oleh karena itu dengan pendekatan PMRI diharapkan
kedisiplinan dan prestasi belajar siswa akan semakin meningkat.

D. Hipotesis Tindakan
Penggunaan pendekatan PMRI dapat meningkatkan kedisiplinan siswa
yaitu dengan penerapan karakteristik PMRI dalam pembelajaran. Interaktivitas
siswa yang satu dengan yang lain ataupun dengan guru membuat siswa lebih
disiplin dalam pembelajaran. Penggunaan pendekatan PMRI dan penerapan lima
karakteristik PMRI, dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD
Kanisius Condongcatur materi sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang
sederhana.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini peneliti akan membahas mengenai jenis penelitian, setting
penelitian, rencana tindakan yang meliputi persiapan dan rencana tiap siklus,
instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal
penelitian.
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk jenis penelitian
tindakan kelas (PTK) atau classroom action research (CAR) dengan metode
penelitian kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitan yang digunakan untuk
meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono 2010: 14). Menurut Kemmis
(dalam Sanjaya 2009: 24) penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian
reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk
meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Penelitian ini berfokus pada
penggunaan pendekatan PMRI pada mata pelajaran matematika materi sifatsifat dan jaring-jaring bangun ruang sederhana kelas V SD Kanisius
Condongcatur.
Penelitian ini menggunakan model penelitian Kemmis dan Mc.
Taggart. Model penelitian ini terdiri dari adanya perencanaan, tindakan,
observasi, dan refleksi, yang keempatnya merupakan satu siklus. Setelah suatu
siklus diimplementasikan, akan diadakan refleksi dari semua kegiatan yang
35
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telah dilakukan. Kemudian, dilakukan perencanaan ulang untuk dilaksanakan
pada siklus tersendiri (Wiriaatmadja, 2010: 66). Dalam model penelitian
Kemmis dan Mc Taggart, terdapat pembagian siklus di setiap pemberian di
kelas. Jika rancangan kegiatan pada siklus I belum berhasil, maka peneliti
dapat melajutkan siklus selanjutnya dengan pertimbangan perbaikan atau
peningkatan tindakan pada siklus sebelumnya.
Perencanaan

Refleksi

Tindakan

Observasi

Perencanaan

Refleksi

Tindakan

Observasi
Gambar 3.1: Bagan model penelitian menurut Kemmis Dan Mc. Taggart
1. Setting Penelitian
a. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Kanisius Condongcatur yang
beralamat di Jl. Tambakboyo RT 020/14 Condongcatur Depok Sleman
Yogyakarta. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai bulan April
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2013. SD Kanisius Condongcatur merupakan salah satu SD yang masih
dipercaya oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah murid yang cukup
setiap tahunnya. SD Kanisius Condongcatur tidak membuka kelas paralel.
Hanya ada masing-masing satu kelas dari setiap tingkatan kelas I-VI.
SD Kanisius Condongcatur memiliki gedung yang cukup besar,
lapangan yang dimiliki juga tidak cukup luas. Tenaga pendidik yang ada
sudah cukup, sebagian besar perempuan dan masih termasuk guru-guru
yang baru.
b. Subjek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SD Kanisius
Condongcatur yang memiliki jumlah siswa sebanyak 26 siswa yang terdiri
dari 13 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki.
Menurut wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti dengan guru
kelas V, siswa-siswa yang duduk di kelas V memiliki latar belakang
keluarga yang berbeda-beda. Selain itu tingkat pemahaman siswa terhadap
pelajaran juga beragam. Ada beberapa siswa yang cukup menonjol di
dalam kelas, sebagian besar biasa-biasa saja dan ada satu orang siswa lakilaki yang sudah berkali-kali tidak naik kelas. Diungkapkan oleh guru kelas
V hal tersebut dikarenakan anak tersebut kurang mendapat perhatian dan
dukungan dalam belajar dari orang tuanya sehingga anak menjadi
semaunya sendiri dan sulit untuk diatur.
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c. Waktu Penelitian
Penelitian yang dilakukan peneliti dimulai dari bulan Januari hingga
bulan April 2013. Tahap pelaksanaan penelitian terdapat dalam jadwal
kegiatan penelitian.
d. Obyek Penelitian
Obyek dari penelitian ini yaitu prestasi belajar matematika dan
kedisiplinan dengan pendekatn PMRI siswa kelas V SD Kanisius
Condongcatur. Standar Kompetensi yang digunakan yaitu “Memahami
sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.” dengan Kompetensi Dasar
pada siklus I “Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang”.
2. Jadwal Penelitian
No

Rencana Kegiatan

1

Observasi pra penelitian

2

Menyusun proposal

3

Permohonan ijin

3

Penyusunan instrumen

4

Pengumpulan data

5

Pengolahan data

6

Penyusunan laporan

7

Ujian skripsi

8

Revisi

9

Pembuatan artikel

Waktu
Jan

Feb

Mar

April

Mei

Juni

Juli
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B. Rencana Penelitian
1. Persiapan
Hal pertama yang dilakukan untuk mempersiapkan penelitian
ini adalah melakukan perijinan dengan sekolah yang akan digunakan
untuk

penelitian

yaitu

SD

Kanisius

Condongcatur.

Setelah

mendapatkan izin dari Kepala Sekolah untuk melakukan penelitian di
SD tersebut, kemudian peneliti meminta izin kepada guru kelas V
untuk melekukan penelitian di kelas tersebut pada mata pelajaran
Matematika. Karena guru kelas V tidak mengampu mata pelajaran
tersebut, maka peneliti harus menghubungi guru mata pelajaran
Matematika tersebut. Setelah itu, peneliti menenetukan waktu yang
tepat untuk melakukan penelitian, sesuai dengan jadwal pelajaran yang
sudah ada.
2. Rencana tiap Siklus
Peneliti membuat perencanaan berdasarkan permasalahan yang
peneliti temui di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru
dan siswa, hasil pengamatan di kelas pada saat pembelajaran
matematika, daftar nilai Ujian Tengah Semester dari siswa kelas V
tahun ajaran 2011/2012, dan hasil dari kuesioner maka diperoleh
permasalahan mengenai pembelajaran matematika materi sifat-sifat
dan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Selanjutnya peneliti
menentukan SK dan KD pada materi yang akan diteliti.
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Siklus I
a. Perencanaan
Peneliti merencanakan dua buah komponen yang akan
ditingkatkan pada penelitian ini yaitu prestasi belajar matematika
dan kedisiplinan siswa dengan menggunakan pendekatan PMRI.
Dalam perencanaan yang dipersiapkan oleh peneliti, peneliti
menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan alokasi waktu 3x40
menit pertemuan pertama dan kedua, dan alokasi waktu 2x40
menit pada pertemuan ketiga, media pembelajaran, soal evaluasi
dan lembar kerja siswa (LKS). Setelah itu, peneliti melakukan
persiapan media yang akan digunakan selama penelitian seperti
kardus biskuit, kardus bedak, topi ulangtahun, dan kaleng susu.
Berkaitan dengan pengukuran prestasi belajar siswa, maka
peneliti menyusun soal evaluasi yang akan diberikan pada akhir
pertemuan siklus I. Soal yang diberikan kepada siswa sebelumnya
telah divalidasi dari expert judegement yang diujikan pada siswa
kelas VI SD Kanisius Condongcatur yang berjumlah 21 siswa.
b. Tindakan
Peneliti melakukan 3 kali pertemuan pada siklus I. Setiap
pertemuan memiliki alokasi waktu 3x40 menit. Materi yang
diteliti pada siklus I adalah mengidentifikasi sifat-sifat bangun
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untuk

penyampaian materi dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) disertai
media-media yang sudah dipersiapkan yaitu kardus biskuit,
kardus bedak, topi ulangtahun, dan kaleng susu. Pertemuan ketiga
digunakan untuk pendalaman materi yang sudah diajarkan yaitu
dengan mengerjakan soal evaluasi secara individu. Selama proses
penelitian berlangsung, peneliti juga melakukan pengamatan
menggunakan lembar observasi. Selain itu pada pertemuan ketiga
siklus I peneliti juga membagikan kuesioner untuk mengetahui
kedisiplinan siswa. Di setiap akhir pertemuan pertama dan kedua,
siswa juga diminta untuk melakukan refleksi dengan cara mengisi
emoticon pada LKS mereka masing-masing, kemudian siswa juga
diminta untuk menuliskan rencana yang akan mereka lakukan
setelah mempelajari materi tersebut. Guru juga memberikan
tindak lanjut berupa pekerjaan rumah di akhir pertemuan. Siklus
akan dilanjutkan apabila kriteria keberhasilan belum tercapai.
c. Observasi
Pada tahap pengamatan ini, peneliti melakukan pengamatan
terhadap prestasi belajar siswa dan kedisiplinan siswa. Peneliti
mengamati segala kegiatan yang dilakukan guru dan siswa selama
pembelajaran berlangsung. Peneliti dibantu dengan kamera dan
videorecorder untuk mengamati kegiatan pembelajaran. Peneliti
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juga membuat catatan mengenai segala kegiatan yang dilakukan
guru dan siswa selama pembelajaran.
d. Refleksi
Tahap terakhir dari siklus I ini adalah refleksi. Pada tahap ini
dilaksanakan analisis dan penyimpulan hasil observasi terhadap
proses dan hasil pembelajaran. Hasil dari refleksi ini digunakan
untuk mengidentifikasi kesulitan, hambatan, dan sejauh mana
hasil yang diperoleh siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian peneliti dapat
merancang atau memodifikasi tindakan berikutnya sebagai dasar
perbaikan disiklus berikutnya.

C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini
berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Teknik yang dilakukan pada
penelitian ini antara lain melalui teknik non tes yang meliputi wawancara,
observasi, kuesioner dan dokumen yang digunakan untuk mengukur
kedisiplinan siswa dan tes yang berupa soal yang digunakan untuk mengukur
prestasi belajar siswa.
1. Wawancara
Masidjo (2010: 72) mendeskripsikan pengertian wawancara adalah
suatu proses sepihak antara pewawancara (interviewer) dan yang
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diwawancarai (interviewee), yang dilaksanakan sambil bertatap muka,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud memperoleh
jawaban dari interviewee. Sedangkan Esterberg (2002) dalam Sugiyono
(2010: 317) mendeskripsikan wawancara sebagai a meeting of two persons
to exchange information and idea through question and responses,
resulting in communication and joint construction of meaning about a
particular topic.
Esterberg mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan antara
dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide-ide baik iu dalam
bentuk pertanyaaan maupun tanggapan, yang menghasilkan komunikasi
untuk membangun arti tentang sebuah topik. Peneliti melakukan
wawancara dengan guru Matematika kelas V SD Kanisius Condongcatur
sebagai narasumber. Peneliti berusaha mencari informasi tentang kondisi
siswa pada saat pelajaran matematika, penggunaan media pada saat
pelajaran matematika, dan tingkat pemahaman siswa terhadap mata
pelajaran matematika yang berpengaruh pada prestasi yang diperoleh
siswa. Selain itu peneliti juga berusaha mencari informasi tentang metode
yang digunakanoleh guru selama mengajar.
2. Observasi
Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2010: 310) menyatakan bahwa,
observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun
dari pelbagai proses biologis dan psikhologis. Sedangkan menurut
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Masidjo (2010: 59) observasi adalah suatu teknik pengamatan yang
dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung dan secara teliti
terhadap suatu gejala dalam suatu situasi di suatu tempat.
Observasi dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dengan cara
mengamati kegiatan belajar mengajar di kelas pada saat pelajaran
Matematika

di

kelas

V

SD

Kanisius

Condongcatur.

Peneliti

mengumpulkan data dengan mencatat atau membuat gambaran kegiatan
yang dilakukan siswa di dalam kelas yang bersifat penting baik antara
guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan juga metode yang digunakan
guru selama mengajar di kelas. Melalui kegiatan observasi secara
langsung ini, peneliti juga dapat mengetahui tingkat kedisiplinan yang ada
di kelas V SD Kanisisus Condongcatur. Kegiatan observasi ini juga
bermanfaat untuk mendukung data-data yang sudah diperoleh peneliti
sebelumnya pada saat melakukan wawancara dengan guru Matematika
kelas V SD Kanisisus Condongcatur.
3. Kuesioner
Menurut Masidjo (2010: 70) kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan
tertulis yang terperinci dan lengkap yang harus dijawab oleh responden
tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Sugiyono (2010: 199)
mengungkapkan bahwa kuesioner atau angket adalah salah satu teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
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Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengetahui sejauh mana
tingkat kedisiplinan siswa kelas V SD Kanisius Condongcatur. Kuesioner
dibuat berdasarkan indikator-indikator kedisiplinan. Peneliti membagikan
kuesioner sebanyak tiga kali yang dilaksananakan sebelum penelitian
yaitu untuk mengetahui kondisi awal siswa dan di setiap akhir siklus.
4. Dokumen
Dokumen adalah catatan mengenai berbagai kejadian di masa lalu
yang ditulis atau dicetak, seperti surat, catatan harian, dan dokumen
lainnya yang relevan (Arikunto dan Jabar, 2008: 117). Teknik
pengumpulan data melalui dokumen yang peneliti lakukan bertujuan
untuk memperoleh informasi atau data tentang prestasi belajar siswa pada
mata pelajaran Matematika. Sumber-sumber yang diperoleh peneliti
berasal dari nilai ulangan harian dan nilai Ulangan Tengah Semester
(UTS). Peneliti mengumpulkan data nilai siswa kelas V SD Kanisius
Condongcatur melalui dokumentasi nilai tahun ajaran 2011/2012 dan
2012/2013 untuk prestasi belajar siswa dengan melihat jumlah siswa yang
mencapai nilai KKM.

D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2010:
147). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan non tes.
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Teknik tes digunakan oleh peneliti untuk mengukur prestasi belajar siswa,
sedangkan teknik non tes yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan
observasi dan kuesioner dilakukan untuk mengetahui kedisiplinan siswa.
1. Tes
Tes sebagai alat pengukur mempunyai bermacam-macam arti.
Menurut Masidjo (2010: 38) tes adalah suatu alat pengukur yang berupa
serangkaian pertanyaan yang harus dijawab secara sengaja dalam suatu
situasi yang distandarisasikan, dan yang dimaksudkan untuk mengukur
kemampuan dan hasil belajar individu atau kelompok. Jenis tes yang
digunakan oleh peneliti adalah jenis tes karangan atau uraian (essay test).
Tes karangan atau uraian adalah suatu tes yang memberi kesempatan siswa
untuk mengorganisasikan jawabannya secara bebas sesuai dengan
kemampuannya dengan bahasanya sendiri atau sejumlah item yang relatif
kecil dan tuntutan jawaban yang benar, relevan, lengkap, berstruktur dan
jelas (Masidjo, 2010: 46). Berdasarkan besarnya kebebasan yang diberikan
kepada siswa, tes karangan dibagi menjadi tes karangan bebas (extended
response) dan tes karangan terbatas (restricted response). Soal evaluasi
yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tes karangan terbatas
(restricted response). Tes karangan terbatas (restricted response) adalah tes
di mana jawaban siswa lebih dibatasi oleh konteks jawaban yang
diinginkan, julah butir jawaban yang diharapkan, keluasan uraian jawaban
dan arah serta luas jawaban yang dituntut (Masidjo, 2010: 46). Peneliti

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

47

menggunakan 10 soal uraian pada akhir siklus. Soal tersebut dipilih oleh
peneliti karena soal tersebut sudah dinyatakan valid dan reliabel. Berikut ini
adalah kisi-kisi yang peneliti gunakan dalam membuat soal evaluasi setiap
akhir siklus.
Tabel 3.1: Kisi-Kisi Soal Materi Sifat-sifat Bangun Ruang Sederhana

No

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Condongcatur

Mata pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

:V/2

Indikator

Item-item

No.
soal

1.

Menjelaskan pengertian bangun
ruang.

Menjelaskan pengertian bangun
ruang.

2.

Sifat-sifat prisma segi empat
(kubus).

Menyebutkan 4 sifat kubus.

2

Menggambarkan kubus.

7

3.

Sifat-sifat prisma segi empat
(balok).

Menyebutkan 4 sifat balok.

3

Menggambarkan balok.

8

4.

Menyebutkan persamaan dan
perbedaan antara kubus dan balok.

5.

Sifat-sifat kerucut.

Menyebutkan 2 persamaan dan
perbedaan antara kubus dan
balok.
Menyebutkan 4 sifat-sifat
kerucut.
Menggambarkan kerucut.

9

Sifat-sifat tabung.

Menyebutkan 4 sifat-sifat
tabung.

6

Menggambarkan tabung.

10

7.

1

4
5
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Tabel 3.2: Kisi-Kisi Soal Materi Jaring-jaring Bangun Ruang Sederhana
Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Condongcatur

Mata pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

:V/2

No

Indikator

1.

Item-item
Menjelaskan pengertian jaringjaring kubus.
Menggambarkan sebuah jaringjaring kubus

Jaring-jaring kubus.

2.

Jaring-jaring balok.

3.

. Jaring-jaring kerucut.

4.

No. soal

Jaring-jaring tabung.

1
5

Menjelaskan pengertian jaringjaring balok.

2

Menggambarkan sebuah jaringjaring balok.

6

Menjelaskan pengertian jaringjaring kerucut.
Menggambarkan sebuah jaringjaring kerucut.
Menjelaskan pengertian jaringjaring tabung.
Menggambarkan sebuah jaringjaring tabung.

3
7
4
8

2. Non Tes
Alat pengukur non tes menurut Masidjo (2010: 58) adalah perubahan
tingkah laku yang lebih berhubungan dengan apa yang dikerjakan, yang
dapat diamati indera-indera,dan bersifat konkret. Suatu pengukuran dengan
alat pengukur non tes berupa rangkaian pertanyaan atau pernyataan yang
harus

dijawab

secara

sengaja

dalam

suatu

situasi

yang

kurang

distandarisasikan dan yang dimaksudkan untuk mengukur perubahan tingkah
laku individu.
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Instrumen non tes yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah
kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan tertulis yang terinci dan
lengkap yang harus dijawab oleh responden tentang pribadinya atau hal-hal
yang diketahuinya (Masidjo, 2010: 70). Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan jenis kuesioner tertutup atau berstruktur. Kuesioner tertutup
atau berstruktur adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa, dan
responden hanya memilih jawaban yang sudah tersedia. Kuesioner ini
digunakan untuk mengukur kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran.
Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator kedisiplinan yang
dijabarkan dalam 24 item pernyataan yang terdiri dari 12 pernyataan positif
dan 12 pernyataan negatif. Peneliti menggunakan skala likert pada
pembuatan kuesioner. Kuesioner tersebut diberikan kepada siswa di setiap
akhir siklus. Siswa diminta untuk memberikan tanda check list (√) pada
kolom pilihan jawaban Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS),
dan Sangat Tidak Sesuai (STS) pada setiap pernyataan yang sesuai dengan
kenyataan yang dialami oleh siswa. Berikut ini adalah tabel indikatorindikator kedisiplinan untuk menentukan item-item kuesioner:
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Tabel 3.3: Indikator-Indikator Kedisiplinan
No

1

2
3

Indikator
Melaksanakan tata tertib dengan baik,
baik guru maupun siswa, karena tata
tertib yang berlaku merupakan aturan
dan ketentuan yang harus ditaati oleh
siapapun demi kelancaran proses
pendidikan itu.
Taat
terhadap
kebijakan
dan
kebijaksanaan yang berlaku.
Menguasai diri dan instrospeksi.

Pernyataan
Positif (+)

Pernyataan
Negatif (-)

1, 3, 5, 6

7, 17, 19, 24

8, 9, 11, 12

4, 10, 15, 21

2, 16, 18, 20

13, 14, 22, 23

Berdasarkan tabel di atas pernyataan positif pada indikator 1 terdapat

pada nomor 1, 3, 5, dan 6 sedangkan peryataan negatif terdapat pada nomor
7, 17, 19, dan 24. Pada indikator kedua pernyataan positif terdapat pada
nomor 8, 9, 11, dan 12 sedangkan pernyataan negatif terdapat pada nomor 4,
10, 15, dan 21. Pada indikator 3 pernyataan positif terdapat pada nomor 2,
16, 18, dan 20 sedangkan pernyataan negatif terdapat pada nomor 13, 14,
22, dan 23. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada
lampiran 6 halaman 257.
Setelah kuesioner diisi oleh siswa, peneliti melakukan perhitungan
kuesioner setiap siswa. Perhitungan kuesioner tersebut didasari dengan
perhitungan kriteria skor seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.4 : Instrumen Penilaian Kuesioner Kedisiplinan
Jenis
Tertutup
atau
berstruktur

Kriteria
Apabila siswa menjawab sangat sesuai
(SS)
Apabila siswa menjawab sesuai (S)
Apabila siswa menjawab tidak sesuai (TS)
Apabila siswa menjawab sangat tidak
sesuai (STS)

Skor
4
3
2
1
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Apabila siswa menjawab sangat setuju pada satu soal maka siswa
tersebut akan mendapatkan skor 4, menjawab setuju mendapatkan skor 3,
menjawab tidak setuju mendapatkan skor 2, dan apabila siswa menjawab
sangat tidak setuju siswa mendapat skor 1. Kemudian skor yang diperoleh
siswa dijumlahkan sehingga dari jumlah tersebut dapat siswa mendapatkan
skor akhir dan dapat dikategorikan sesuai dengan tabel kriteria skor di bawah
ini.
Tabel 3.5: Tabel Kriteria Skor PAP Menurut Arifin (2009: 236)
Tingkat Penguasaan Kompetensi
90% - 100%
80% - 89%
70% - 79%
60% - 69%
≤ 59%

Nilai Huruf
A (sangat disiplin)
B (disiplin)
C (cukup disiplin)
D (tidak disiplin)
E (sangat tidak disiplin)

Sumber: Arifin (2009: 236)

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen
1. Validitas
Validitas suatu tes adalah taraf sampai di mana suatu tes mampu
mengukur apa yang seharusnya diukur (Masidjo, 2010: 242). Suatu tes
dikatakan valid setelah diperbandingkan dengan suatu tes lain yang telah
valid. Apabila tes tersebut setelah diperbandingkan menunjukkan
kesesuaian mengenai hal apa yang akan diukur, maka dapat dikatakan
bahwa tes tersebut memiliki taraf validitas tertentu. Sedangkan menurut
Sugiyono (2010: 363) validitas merupakan derajat ketepatan antara data
yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan
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oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid apabila data tersebut tidak
berbeda. Maksunya adalah antara data yang dilaporkan oleh peneliti
dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono,
2010: 363).
Untuk mengetahui kevalidan suatu alat ukur, peneliti menggunakan
teknik korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan
rumus angka kasar.

rxy =

(∑

∑

)(∑

)

Keterangan:
rxy

: koefisien antara variabel X dan variabel Y

∑xy

: jumlah perkalian antara x dan y

x2

: kuadrat dari x

y2

: kuadrat dari y
Tabel 3.6 : Koefisien Korelasi Product Moment
Koefisien Korelasi

Kualifikasi

0,91 - 1,00

Sangat Tinggi

0,71 - 0,90

Tinggi

0,41 - 0,70

Cukup

0,21 - 0,40

Rendah

negatif - 0,20

Sangat Rendah

Sumber: Masidjo (2010: 243)
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Menurut Masidjo (2010: 243) jenis-jenis validitas suatu tes dapat
dibedakan menjadi 3 macam yaitu validitas isi (content validity), validitas
konstruksi atau konsep (concept or construct validity), dan validitas
kriteria

(criterion-related

validity).

Pada

penelitian

ini

peneliti

menggunakan 2 jenis validitas yaitu validitas isi dan validitas konstruksi.
Validitas isi adalah validitas yang menunjukkan sampai di mana isi suatu
tes atau alat pengukur mencerminkan hal-hal yang mau diukur atau
diteskan (Masidjo, 2010: 243). Sedangkan validitas konstruksi menurut
Masidjo (2010: 244) adalah suatu validitas yang menunjukkan sampai di
mana isi suatu tes atau alat pengukur sesuai dengan suatu konsep yang
seharusnya menjadi isi tes atau alat pengukur tersebut atau konstruksi
teoritis yang mendasari disusunnya tes atau alat pengukur tersebut.
Peneliti mengujikan 15 soal uraian yang akan digunakan pada siswa
kelas VI SD Kanisius Condongcatur. Siswa kelas VI ini berjumlah 21
siswa. Dari 15 soal yang akan digunakan pada siklus I, setelah diujikan
terdapat 10 soal yang memenuhi kriteria validitas sedangkan dari 15 soal
yang akan digunakan pada siklus II, setelah diujikan hanya terdapat 8 soal
yang memenuhi kriteria validitas. Soal tersebut dinyatakan valid apabila
dalam perhitungannya menunjukkan bahwa r hitung di atas taraf
signifikansi 5% dari 21 siswa yaitu 0,433. Peneliti mengujikan 15 soal
pada materi sifat-sifat prisma tegak segi empat (kubus dan balok). Uji
validitas ini dilakukan pada tanggal 11 April 2013 dengan siswa kelas VI
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SD Kanisius Condongcatur yang berjumlah 21 siswa. Hasil uji validitas
soal materi sifat-sifat bangun ruang dapat dilihar pada lampiran 4 halaman
245.
Selanjutnya peneliti mengujikan kembali 15 soal pada materi jaringjaring bangun ruang sederhana. Uji validitas ini dilakukan pada tanggal 12
April 2013 dengan subjek yang sama yaitu siswa kelas VI SD Kanisius
Condongcatur yang berjumlah 21 siswa. Hasil uji validitas soal materi
jaring-jaring bangun ruang dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 245.
Perangkat pembelajaran dan kuesioner yang digunakan oleh peneliti
telah divalidasi secara expert judgement dengan cara bertanya kepada ahli
di bidangnya. Perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, LKS, bahan
ajar dan soal evaluasi telah divalidasi oleh dua orang dosen yang ahli di
bidangnya yaitu Dra. Haniek Sri P., M.Pd., dan Andri Anugrahana, S.Pd.,
M.Pd. Berdasarkan validasi tersebut, perangkat pembelajaran yang dibuat
oleh peneliti diberikan beberapa koreksi kemudian peneliti melakukan
revisi. Peneliti disarankan untuk menampilkan karakteristik PMRI pada
setiap kegiatan pembelajaran dalam RPP. Selain itu peneliti juga diminta
agar menuliskan kegiatan yang mencerminkan karakteristik PMRI pada
silabus dan silabus lebih disederhanakan lagi. Peneliti juga diminta
memperbaiki penulisan kisi-kisi soal pada RPP dan memperjelas pedoman
skoring. LKS yang digunakan juga dibuat dengan semenarik mungkin
dengan warna ataupun gambar-gambar. Setelah peneliti melakukan revisi
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perangkat pembelajaran peneliti kembali menemui dosen ahli dan
perangkat tersebut dinyatakan sudah layak untuk digunakan barulah
perangkat tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Setelah melakukan
revisi peneliti kembali menemui dosen ahli kemudian meminta penilaian.
Peneliti menetapkan kriteria validasi perangkat pembelajaran sebagai
berikut.
Tabel 3.7: Kriteria Validasi Perangkat Pembelajaran
Rentang Skor

Kriteria

3,6-4,0
3,0-3,5
2,0-2,9
1,0-1,9

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik

Berikut ini adalah hasil perhitungan validasi instrumen penelitian
berupa silabus, RPP, LKS, bahan ajar dan soal evaluasi.
a. Hasil Validasi Silabus
Di dalam penilaian silabus, terdapat tujuh komponen yang harus
dinilai. Ketujuh komponen tersebut meliputi 1) kelengkapan unsur silabus;
; 2) kesesuaian antara SK, KD dan indikator; 3) kualitas perumusan
pengalaman belajar; 4) ketepatan pilihan perilaku esensial dalam
indikator;

5)

kualitas

perilaku

yang

dituntut

dalam

indikator

mencerminkan keutuhan perkembangan pribadi siswa; 6) tingkat
kecukupan sumber belajar yang digunakan; 7) ketepatan dalam memilih
media; 8) kesesuaian teknik penilaian yang digunakan dengan indikator;
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dan 9) penggunaan bahasa Indonesia dan tata tulis baku. Hasil validasi
silabus oleh dua orang ahli dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.8 : Hasil Penghitungan Validasi Silabus
No
1
2

Validator
Dosen 1
Dosen 2

1
4
3

2
4
4

Komponen Penilaian
3
4
5
6
7
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
Rata-rata

8
4
3

9
3
3

Rata-rata
3,8
3,1
3,45

Tabel 3.8 di atas diperoleh hasil bahwa rata-rata yang diperoleh dari
penilaian silabus oleh dua orang dosen menunjukkan rata-rata 3,45 yang
berarti bahwa silabus tersebut temasuk dalam kriteria baik sehingga dapat
digunakan untuk penelitian.
b. Hasil Validasi RPP
Perangkat pembelajaran berikutnya yang divalidasi adalah RPP.
Berikut ini adalah hasil validasi RPP oleh dua orang dosen ahli.
Tabel 3.9 : Hasil Penghitungan Validasi RPP
Komponen
1
2
3
4
5
6

Validator
Dosen 1 Dosen 2
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3

Rerata
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

7
8
9
10

4
4
4
4

3
3
3
3

3,5
3,5
3,5
3,5

11

4

3

3,5
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13
14

4
4
4

3
3

15
16
17
18

4
3
4
3

3
3
3
3

3,5
3
3,5
3

3
4
3
3,8

3
4
4
3,2

3
4
3,5
3,5

19
20
21
Rerata

3
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3,5
3,5
3,5

Berdasarkan tabel 3.9, dapat dilihat bahwa terdapat 21 komponen yang
dinilai dalam RPP. Beberapa komponen tersebut antara lain 1) kelengkapan
unsur-unsur RPP; 2) kesesuaian rumusan tujuan pembelajaran dengan
indicator; 3) pemenuhan syarat-syarat dalam perumusan tujuan pembelajaran;
4) isi rumusan tujuan meliputi keutuhan perkembangan pribadi siswa; 5)
ketepatan dalam memilih pendekatan atau model pembelajaran; 6) ketepatan
dalam memilih metode atau teknik pembelajaran; 7) kemenarikan, variasi, dan
ketepatan teknik yang digunakan; 8) rumusan kegiatan pembelajaran
mencerminkan pendekatan/model/metode/teknik pembelajaran yang dipilih;
9) rumusan kegiatan pembelajarannya mencerminkan lima karakteristik
PMRI; 10) rumusan kegiatan pembelajaran berpotensi untuk memberdayakan
siswa; 11) rumusan kegiatan pembelajaran berpotensi untuk terciptanya
pembelajaran yang menyenangkan/bermakna. Selanjutnya komponen 12)
tingkat variasi dalam kegiatan pembelajaran; 13) pengorganisasian materi
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sistematis, logis, dan kronologis; 14) pengaturan alokasi waktu tiap kegiatan
pembelajaran proporsional; 15) kelengkapan rumusan kegiatan akhir pelajaran
(rangkuman, evaluasi, refleksi, tindak lanjut); 16) tingkat kesesuaian
indikator, tujuan, dan item penilaian; 17) penggunaan ragam teknik penilaian
(penilaian bersifat otentik); 18) kualitas kisi-kisi penilaian; 19) tingkat
kecukupan sumber belajar yang digunakan; 20) ketepatan pemilihan media
pembelajaran; dan 21) penggunaan bahasa Indonesia dan tata tulis baku.
Berdasarkan penilaian 21 komponen tersebut oleh dua orang dosen ahli
diperoleh rata-rata 3,5 sehingga RPP tersebut dapat dikategorikan baik.
c. Hasil Validasi LKS
Selain silabus dan RPP, peneliti juga melakukan validasi LKS dengan dua
orang dosen ahli. Berikut ini adalah hasil validasi LKS berdasarkan delapan
komponen yang terdiri dari: 1) kelengkapan unsur-unsur LKS; 2) rumusan
petunjuk LKS sederhana sehingga mudah dipahami siswa; 3) rumusan
kegiatan pembelajaran dalam LKS singkat, sederhana sehingga mudah
dipahami oleh siswa; 4) urutan kegiatan pembelajaran pada LKS runtut; 5)
kegiatan

pembelajaran

dalam

LKS

memungkinkan

tercapainya

indikator/tujuan pembelajaran; 6) bahasa yang digunakan pada LKS sesuai
dengan tingkat perkembangan siswa; 7) tersediannya pertanyaan untuk
refleksi; dan 8) tampilan LKS indah dan menarik.
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Tabel 3.10 : Hasil Penghitungan Validasi LKS
No
1
2

Validator
Dosen 1
Dosen 2

1
4
3

Komponen Penilaian
2
3
4
5
6
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Rata-rata

7
4
3

8
4
3

Rata-rata
3,8
3,0
3,4

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa dari kedelapan komponen tersebut kedua
validator memberikan penilaian yang rata-ratanya diperoleh 3,4 sehingga LKS
tersebut termasuk dalam kriteria baik.
d. Hasil Validasi Bahan Ajar
Perangkat pembelajaran berikutnya yang digunakan adalah bahan ajar.
Hasil perhitungan validasi perangkat pembelajaran berupa bahan ajar adalah
sebagai berikut.
Tabel 3.11 : Hasil Penghitungan Validasi Bahan Ajar
No
1
2

Validator
Dosen 1
Dosen 2

Komponen Penilaian
1
2
3
4
5
4
4
4
3
4
4
3
3
3
4
Rata-rata

Rata-rata
3,8
3,4
3,6

Penilaian bahan ajar tersebut berdasarkan pada lima komponen yaitu: 1)
materi sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; 2)
materi pelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur; 3) susunan
materi pelajaran sistematis, logis, dan sesuai dengan tingkat perkembangan
siswa; 4) redaksional bahasa Indonesia baku dan sederhana; dan 5)
menuliskan sumber bahan yang dikutip dengan penulisan baku. Berdasarkan
kelima komponen tersebut diperoleh rata-rata 3,6 dan termasuk dalam kriteria
sangat baik.
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e. Hasil Validasi Soal Evaluasi
Perangkat terakhir yang digunakan adalah soal evaluasi. Soal evalusi
digunakan di setiap akhir siklus. Berikut ini adalah penilaian soal evaluasi
berdasarkan empat komponen yang meliputi: 1) soal evaluasi sesuai dengan
indikator yang akan dicapai; 2) soal evaluasi sesuai dengan tujuan yang akan
dicapai; 3) soal evaluasi sesuai aspek penilaian kognitif; dan 4)penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Tabel 3.12 : Hasil Penghitungan Validasi Soal Evaluasi
No
1
2

Komponen
Penilaian
1
2
3
4
Dosen 1
4
4
4
4
Dosen 2
3
3
3
3
Rata-rata
Validator

Rata-rata
3,75
3,0
3,4

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa dari keempat komponen tersebut kedua
validator memberikan penilaian yang rata-ratanya diperoleh 3,4 sehingga soal
evaluasi tersebut termasuk dalam kriteria baik.
Tabel 3.13: Hasil Validasi dan Kriteria
No
1
2
3
4
5

Perangkat
pembelajaran
Silabus
RPP
LKS
Bahan ajar
Evaluasi
Rata-rata

Hasil

Kriteria

3,45
3,50
3,40
3,60
3,40
3,47

Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Baik

Dari hasil perhitungan validasi perangkat pembelajaran di atas,
diperoleh rata-rata secara keseluruhan adalah 3,47. Hasil perhitungan
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berdasarkan tabel kriteria validasi di atas termasuk dalam kategori baik maka
perangkat pembelajaran ini layak digunakan untuk penelitian.
Selain melakukan validasi dengan dosen ahli, peneliti juga melakukan
face validity (validitas permukaan) dengan guru matematika. Validitas
permukaan

ini

digunakan

untuk

mengetahui

kesesuaian

perangkat

pembelajaran yang dibuat oleh peneliti dengan faormat yang digunakan
sekolah. Peneliti disarankan untuk memuncuklan Pendekatan Pedagogy
Reflektif (PPR) yang digunakan di sekolah Kanisius pada indikator dan tujuan
pembelajaran yang digunakan yaitu dengan memuat competence, conscience,
dan compassion.
Selanjutnya hasil validasi kuesioner kedisiplinan dilakukan oleh ahli di
bidang tersebut. Validasi ini dilakukan oleh Elisabeth Desiana Mayasari,
S.Psi., M.A. Berdasarkan validasi tersebut peneliti melakukan revisi sebanyak
dua kali. Revisi yang pertama peneliti diminta untuk menuliskan teori dan
indikator kedisiplinan. Kemudian peneliti disarankan untuk membagi
pernyataan dalam dua bentuk yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif
yang disusun secara acak. Kemudian pada revisi yang kedua, peneliti
disarankan untuk mengganti pilihan jawaban dari sangat setuju, setuju, tidak
setuju dan sangat tidak setuju menjadi sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai dan
sangat tidak sesuai karena variabel yang akan diteliti yaitu tentang
kedisiplinan berkaitan dengan perilaku. Selain itu peneliti juga disarankan
untuk memberikan contoh pengerjaan kuesioner pada bagian setelah petunjuk
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pengerjaan agar siswa lebih jelas dalam mengerjakan.Hasil validasi tersebut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.14 : Validasi Kuesioner Kedisiplinan
No

Validator

1

Dosen 1

Komponen Penilaian
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Rata-rata

Ratarata
4,0
4,0

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata 4,00. Hal ini berarti bahwa
kuesioner tersebut memiliki kriteria sangat baik dan layak untuk diujikan.
2. Reliabilitas
Reliabilitas suatu tes adalah taraf sampai di mana suatu tes mampu
menunjukkan konsistensi hasil pengukurannya yang diperlihatkan dalam taraf
ketepatan dan ketelitian hasil (Masidjo, 2010: 208). Suatu tes dikatakan
reliabel apabila tes tersebut menunjukkan ketepatan dan ketelitian hasil dalam
satu atau berbagai pengukuran.
Peneliti menggunakan metode belah dua (split-half method). Hasil dari
suatu tes dibagi atau dibelah menjadi dua bagian, yakni bagian pertama yang
berupa hasil atau skor dari item-item bernomor gasal, dan bagian kedua berupa
hasil atau skor dari item-item bernomor genap. Taraf reliabilitas suatu tes
diperoleh dengan menggunakan formula koreksi dari Spearman-Brown yaitu:

ri =

.
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Keterangan:

ri : koefisien reliabilitas
rb : koefisien gasal-genap
Tabel 3.15 : Koefisien Reliabilitas menurut Masidjo (2010: 209)
Interval Koefisien Reliabilitas

Kualifikasi

0,91-1,00

Sangat tinggi

0,71-0,90

Tinggi

0,41-0,70

Cukup

0,21-0,40

Rendah

Negatif-0,20

Sangat rendah

Sumber: Masidjo (2010: 209)
Perhitungan reliabilitas 10 soal materi sifat-sifat bangun ruang
menggunakan Spearman Brown (Split Half), diketahui bahwa koefisiennya
adalah 0,75 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan perhitungan 8
soal materi jaring-jaring bangun ruang diketahui koefisiennya adalah 0,68
sehingga termasuk dalam kategori cukup.

F. Teknik Analisis Data
Teknik analsis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh
dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner. Sedangkan data kuantititif
diperoleh dari dokumentasi nilai-nilai siswa.
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa rumus yang
digunakan untuk menghitung prestasi belajar siswa dan kedisiplinan siswa
kelas V SD Kanisius Condongcatur, yaitu:
1. Analisis Data Kedisiplinan Siswa
Dalam melihat kedisiplinan siswa, peneliti menggunakan kuesioner.
Kuesioner tersebut dianalisis menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
Menurut Masidjo (2010: 151) yang dimaksud dengan PAP adalah suatu
penilaian yang membandingkan prestasi belajar siswa dengan suatu patokan
ysng telah ditetapkan sebelumnya, suatu prestasi yang seharusnya dicpai oleh
siswa yang dituntut oleh guru. Peneliti menggunakan PAP dikarenakan PAP
berorientasi pada suatu patokan keberhasilan atau batas lulus penguasaan
bahan yang sifatnya pasti atau absolute. Peneliti menghitung jumlah skor dari
setiap kuesioner sesuai dengan jawaban yang diplih oleh siswa. Kemudian,
setelah

ditemukan

skor

total

dari

kuesioner

tersebut,

peneliti

mengklasifikasikannya berorientasi pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
Menurut Arifin (2009: 236), dalam PAP terdapat penetapan suatu batas
penguasaan bahan pelajaran atau kompetensi minimal yang dianggap dapat
meluluskan dari keseluruhan penguasaan bahan yakni 70%. Oleh karena itu
Arifin menetapkan rentang tingkat penguasaan kompetensi sebagai berikut:
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Tabel 3.16: Tabel Kriteria Skor PAP MenurutArifin (2009: 236)
Tingkat Penguasaan Kompetensi
90% - 100%
80% - 89%
70% - 79%
60% - 69%
≤ 59%

Nilai Huruf
A (sangat disiplin)
B (disiplin)
C (cukup disiplin)
D (tidak disiplin)
E (sangat tidak disiplin)

Sumber: Arifin (2009: 236)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat data siswa dapat diklasifikasikan
menurut rentang yang ada di dalam tabel. Peningkatan kedisiplinan siswa
dapat dihitung dengan cara:
Kedisiplinan siswa =

100%

Kedisiplinan siswa dinyatakan meningkat apabila, persentase yang
diperoleh dari pengisian lembar kuesioner mengalami peningkatan pada setiap
siklus dibandingkan dengan persentase yang diperoleh pada kondisi awal.
2. Analisis Data Prestasi Belajar Siswa
Untuk menganalisis prestasi belajar siswa, peneliti menggunakan tes.
Soal yang dibuat oleh peneliti berbentuk utes uraian. Tes ini dilaksanakan
pada setiap akhir siklus. Peningkatan prestasi belajar siswa dapat dihitung
menggunakan rumus:
Prestasi Belajar =

100%

Prestasi belajar siswa dinyatakan meningkat apabila, semua indikator
yang ditentukan sudah tercapai melalui tes tersebut. Apabila indikator-
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indikator tersebut belum semuanya tercapai, maka peneliti harus melakukan
siklus selanjutnya sampai semua indikator tercapai. Setelah semua indikator
tercapai barulah persentase yang diperoleh pada siklus yang terakhir
dibandingkan dengan kondisi awal.

G. Indikator Keberhasilan
Berdasarkan dua kali siklus yang dilakukan oleh peneliti, pada
variabel kedisiplinan indikator keberhasilan dapat ditentukan dari peningkatan
hasil kuesioner sebanyak tiga kali yaitu pra penelitian, di akhir siklus I dan
akhir siklus II. Sedangkan pada variabel prestasi belajar indikator
keberhasilannya dapat ditentukan dari peningkatan data-data di awal sebelum
melakukan penelitian

dengan data-data yang diperoleh pada setiap akhir

siklus, baik siklus I maupun siklus II. Peneliti menggunakan dokumentasi
data-data berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran
Matematika yaitu 60.
Setelah melakukan analisis data, maka indikator keberhasilan ditetapkan
sebagai berikut:
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Tabel 3.17: Tabel Indikator Keberhasilan
No

Indkator

Kondisi
Awal

Target
Akhir
Siklus

1.

Kedisiplinan

46,1%

60%

2.

Prestasi belajar

42,8%

70%

Diskriptor
Jumlah siswa yang tergolong
dalam kriteria minimal cukup
disiplin dibagi jumlah siswa
dikalikan 100%
Jumlah siswa yang nilainya
sama dengan atau lebih besar
dari nilai KKM yaitu 60.

Instrumen
Penelitian
Kuesioner

Tes

Berdasarkan tabel 3.17 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi awal kedisiplinan
siswa yang berasal dari kuesioner sebesar 46,1% dan kriteria keberhasilan
penelitian sebesar 60%. Sedangkan kondisi awal prestasi belajar siswa yang
berasal dari dokumentasi sebesar 42,8% dan kriteria keberhasilan penelitian
sebesar 70%.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan dibahas mengenai seluruh hasil penelitian dan
pembahasannya. Berikut ini adalah hasil penelitian disertai dengan pembahasan
kedisiplinan dan prestasi belajar siswa kelas V SD Kanisius Condongcatur pada
siklus I dan siklus II.
A. Deskripsi Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh peneliti berjudul
“Peningkatan Kedisiplinan dan Prestasi Belajar Materi Bangun Ruang Melalui
Pendekatan PMRI Bagi Siswa Kelas V SD Kanisius Condongcatur”. Penelitian
ini dimulai dari bulan Januari hingga April 2013. Penelitian ini dilakukan
sebanyak dua siklus dengan subyek penelitian siswa kelas V SD Kanisius
Condongcatur dengan jumlah siswa 26 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki
dan 13 siswa perempuan.
1. Siklus I
a. Perencanaan
Penelitian pada silkus I berdasarkan model penelitian Kemmis dan Mc
Taggart, terbagi menjadi 4 bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi dan refleksi.

Pada tahap perencanaaan, peneliti melakukan

persiapan yaitu dengan membuat perangkat pembelajaran seperti silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan alokasi waktu 3x40 menit
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pada pertemuan pertama dan kedua, dan alokasi waktu 2x40 menit pada
pertemuan ketiga, media pembelajaran, soal evaluasi dan lembar kerja siswa
(LKS). Setelah itu, peneliti melakukan persiapan media yang akan digunakan
selama penelitian seperti kardus biskuit, kardus bedak, topi ulangtahun, dan
kaleng susu. Berkaitan dengan pengukuran prestasi belajar siswa, maka
peneliti menyusun soal evaluasi yang akan diberikan pada akhir pertemuan
siklus I. Selain itu, untuk mengukur kedisiplinan siswa peneliti juga
menyiapkan kuesioner yang akan diberikan pada akhir siklus I setelah
mengujikan soal evaluasi. Peneliti juga menyiapkan undian untuk setiap
pertemuan agar mempermudah guru dalam membagi kelompok.
b. Tindakan
Setelah

melakukan

perencanaan

maka

dilakukan

tindakan.

Pelaksanaan tindakan pada silkus I dilaksanakan sejak tanggal 17-24 April
2013. Pada siklus I peneliti melakukan 3 kali pertemuan yaitu 2 kali
pertemuan digunakan untuk menyampaikan materi sedangkan pada pertemuan
ketiga digunakan untuk evaluasi.
1) Pertemuan 1
Pada pertemuan pertama ini, diawali dengan salam dan doa
bersama sebelum memulai pelajaran yang dipimpin oleh salah satu
siswa. Setelah selesai doa bersama, guru menanyakan kepada siswa,
apakah ada siswa yang tidak masuk pada hari itu. Kemudian guru
menjelaskan beberapa peraturan yang digunakan selama proses
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pembelajaran berlangsung. Guru mengajak siswa untuk menyerukan
yel-yel “Kelas V, T, O, P, top banget” untuk memotivasi siswa.
Setelah itu, guru membacakan sebuah cerita berjudul “Kamar Mandi”
sebagai apersepsi. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan belajar hari
itu.
Jumlah siswa kelas V SD Kanisius Condongcatur adalah 26
siswa, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang
beranggotakan empat sampai lima orang dengan menggunakan undian.
Setelah itu, guru membagikan LKS pada setiap siswa dan menjelaskan
petunjuk pengerjaan LKS tersebut. Siswa mengerjakan LKS tersebut
dengan menggunakan media kardus biskuit, kardus bedak yang telah
disediakan oleh guru. Setelah menyelesaikan LKS, setiap perwakilan
kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas secara bergantian. Setelah semua kelompok presentasi, guru dan
anggota kelompok lain memberikan tanggapan mengenai apa yang
sudah dipresentasikan.
Pada akhir pertemuan pertama siswa bersama dengan guru
membuat kesimpulan bersama tentang materi yang sudah dipelajari
hari itu. Kemudian, siswa dibagikan soal latihan untuk mengetahui
seberapa jauh siswa memahami materi yang sudah diajarkan. Guru dan
siswa merefleksikan proses belajar hari itu yaitu dengan menanyakan
bagaimana perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran, kesulitan-
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kesulitan yang sempat dihadapi, dan sebagainya. Tidak lupa siswa
diminta untuk memberikan ceck list () pada gambar yang terdapat
pada LKS. Sebagai aksi guru meminta siswa untuk menuliskan bendabenda yang ada di sekitar rumah mereka yang berbentuk balok dan
kubus. Kemudian sebagai tindak lanjut siswa diminta mempelajari
kembali materi yang tadi sudah dipelajari di rumah masing-masing.
Sebelum mengakhiri pelajaran salah satu siswa diminta untuk
memimpin doa sebelum pulang.
2) Pertemuan 2
Kegiatan awal pada pertemuan kedua ini juga tidak jauh
berbeda seperti pada pertemuan pertama. Perbedaannya hanya terletak
pada materi dan media yang digunakan. Pada pertemuan kedua ini
diawali dengan salam dan doa pembuka oleh salah satu siswa.
Kemudian guru melakukan presensi, memeriksa kesiapan siswa dan
menjelaskan peraturan selama pelajaran berlangsung. Guru juga
mengajak siswa untuk menyerukan yel-yel “Kelas V, T, O, P, top
banget”. Apersepsi dilakukan dengan cara mengingat-ingat kembali
materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang sifatsifat kubus dan balok. Setelah itu guru menyampaikan tujuan
pelajaran.
Pada kegiatan inti siswa dibentuk dalam kelompok yang
beranggotakan 4-5 orang menggunakan undian. Guru membagikan
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LKS kepada setiap siswa kemudian guru menjelaskan petunjuk
pengerjaan LKS tersebut. Setiap perwakilan kelompok menganbil
media berupa topi ulangtahun dan kaleng susu di depan kelas. Setelah
setiap kelompok selesai mengerjakan setiap perwakilan kelompok
maju ke depan kelas untuk melakukan presentasi hasl diskusi. Guru
dan anggota kelompok lain memberikan tanggapan dari apa yang
sudah dipresentasikan.
Setelah semua kegiatan inti dilaksanakan, maka kegiatan
selanjutnya adalah kegiatan akhir. Siswa bersama dengan guru
membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Kemudian siswa
dibagikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan secara individu.
Guru melakukan refleksi pada pertemuan kedua ini dengan
menanyakan perasaan siswa selama pembelajaran. Selain itu guru juga
menanyakan kepada siswa bagaimana kesan mereka ketika belajar
menggunakan media. Siswa juga diminta untuk memberikan ceck list
pada gambar yang ada pada LKS yang sudah dibagikan. Sebagai aksi,
siswa diminta untuk menuliskan benda-benda yang ada di sekitar
rumah mereka yang berbentuk kerucut dan tabung. Sebelum
mengakhiri pelajaran siswa diminta mempelajari kembali materi yang
sudah dipelajari di rumah masing-masing. Kemudian salah satu siswa
diminta untuk memimpin doa sebelum pulang dan semua siswa
mengucapkan salam kepada guru.
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3) Pertemuan 3
Pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir pada siklus I.
Pertemuan ini digunakan untuk evaluasi materi-materi yang sudah
diajarkan pada pertemuan pertama dan kedua yaitu tentang sifat-sifat
kubus, balok, kerucut dan tabung. Pertemuan ketiga ini diawali dengan
guru dan siswa mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan doa
pembuka. Guru melakukan presensi dan memeriksa kesiapan siswa.
Guru menjelaskan peraturan-peraturan selama mengerjakan soal
evaluasi

diantaranya

siswa

tidak

boleh

menyontek

ataupun

berkomunikasi dengan teman lain. Guru mengajak siswa untuk
menyerukan yel-yel “Kelas V, T, O, P, top banget” agar lebih
memotivasi siswa. Sebelum membagikan soal, guru mengajak siswa
untuk mengingat kembali materi apa saja yang sudah dipelajari pada
dua kali pertemuan sebelumnya.
Guru membagikan soal evaluasi pada masing-masing siswa
kemudian siswa diminta untuk mengerjakan secara individu. Setelah
mengumpulkan soal evaluasi yang sudah dikerjakan, siswa diminta
untuk mengisi lembar kuesioner yang sudah disiapkan. Sebelum
mengakhiri pelajaran, guru menanyakan kepada siswa bagaimana
perasaan mereka selama mengerjakan soal evaluasi. Kemudian guru
meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

74

c. Observasi
Penelitian ini dilaksanakan oleh guru matematika kelas V SD Kanisius
Condongcatur. Guru sudah mengajar sesuai dengan RPP yang sudah dibuat
oleh peneliti. Dalam setiap pertemuan, peneliti bertindak sebagai observer.
Peneliti mengamati dan mencatat segala kegiatan yang dilakukan oleh guru
dan siswa. Peneliti ditemani dengan salah satu teman sejawat untuk
melakukan observasi selama pelajaran berlangsung. Pengamatan ini dibantu
dengan menggunakan kamera dan videorecorder.
Pada pertemuan pertama, di awal pembelajaran guru menyampaikan
materi yang akan dipelajari hari itu, yaitu tentang sifat-sifat bangun ruang
sederhana. Kemudian guru menjelaskan peraturan selama pembelajaran
berlangsung agar siswa lebih tertib (kedisiplinan). Sebelum menjelaskan
materi guru meminta kepada siswa untuk menyebutkan benda-benda di sekitar
mereka yang berbentuk bangun ruang seperti ruang kelas, bak mandi, tempat
pensil, gelas, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan
konteks pada karakteristik PMRI sudah dapat dilihat. Selanjutnya guru
menceritakan sebuah cerita berjudul “Kamar Mandi” kepada siswa agar dapat
membantu siswa dalam mengenal bangun ruang. Setelah itu guru menanyakan
kepada siswa mengenai pengertian bangun ruang. Siswa mengangkat tangan
kemudian menjawab setelah dipersilahkan oleh guru untuk menjawab. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh guru.
Ketika guru selesai membacakan pertanyaan tersebut, terlihat Jesse, Rio, Bara,
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Hany dan Aurel mengangkat tangan. Kemudian guru mempersilahkan siswa
tersebut secara bergantian untuk menjawab.

Gambar 4.1: Siswa ketika mengangkat tangan menjawab pertanyaan guru
Setelah itu, guru membagikan LKS, siswa terlihat senang ketika
menerima LKS yang dibagikan guru. Salah satu siswa mengatakan bahwa dia
akan merasa senang ketika setiap pembelajaran matematika selalu
menggunakan

LKS,

karena

akan

lebih

menarik.

Kemudian

siswa

menggunakan alat peraga berupa kardus biskuit dan kardus bedak
(penggunaan model). Kardus biskuit tersebut berbentuk kubus dan kardus
bedak tersebut berbentuk balok. Siswa berkumpul dalam kelompok sesuai
dengan undian yang telah dibagikan oleh guru (interaktivitas). Siswa secara
berkelompok mendiskusikan dan mengamati alat peraga berupa kardus biskuit
dan kardus bedak yang mereka peroleh kemudian menjawab pertanyaanpertanyaan yang ada di dalam LKS yaitu mengenai sifat-sifat kubus dan
balok.
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Gambar 4.2: Aktivitas siswa ketika berdiskusi
Setiap kelompok dapat berdiskusi dengan baik dan tenang. Siswa
selesai mengerjakan LKS tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh guru
(kedisiplinan). Setelah setiap kelompok selesai

mengerjakan,

setiap

perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka (pemanfaatan
hasil konstruksi siswa). Presentasi dilakukan secara acak sesuai petunjuk dari
guru. Setelah salah satu kelompok selesai presentasi kelompok lain diminta
untuk memberikan tanggapan atas apa yang sudah dipresentasikan
(interaktivitas). Pada saat presentasi dilakukan terlihat beberapa siswa yang
asyik berbicara dan bermain bersama teman satu kelompoknya. Hal ini
menyebabkan suasana kelas menjadi gaduh.

Guru mengingatkan siswa

tersebut agar tidak ramai, tetapi hanya selang waktu beberapa saat siswa
kembali ramai dan tidak memperhatikan ketika teman mereka melakukan
presentasi di depan kelas. Akibatnya ketika guru menanyakan kembali apa
yang sudah dipresentasikan, siswa mengalami kesulitan untuk menjawab.
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Pada pertemuan kedua, pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai
dengan RPP yang sudah dibuat. Peneliti mengamati semua kegiatan yang
dilakukan oleh guru dan siswa. Pada kegiatan awal, guru menyampaikan
sebuah apersepsi “Siapa yang pernah pergi ke acara ulangtahun dengan
mengenakan topi ulangtahun? Apa saja yang dapat kalian lihat di sana?
Gelas-gelas yang kalian gunakan berbentuk apa?”. Kemudian secara
bergantian siswa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Seperti pada
pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara siswa
bekerja dalam kelompok. Kemudian siswa menggunakan media berupa topi
ulangtahun dan kaleng susu untuk membantu siswa menemukan sifat-sifat
kerucut dan tabung.

Gambar 4.3: Siswa menggunakan media kerucut dan tabung
Hal pertama yang dilakukan siswa ketika bekerja dalam kelompok
adalah mengamati media yang mereka dapatkan, kemudian mereka berdiskusi
untuk mengidentifikasi sifat-sifat kerucut dan tabung melalui media tersebut.
Setelah berdiskusi bersama mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
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ada dalam LKS. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan, setiap
keompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka.
Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pertemuan kedua
ini, sebagian besar siswa sudah mulai memahami bagaimana cara menjawab
pertanyaan yang ada dalam LKS. Mereka berusaha menemukan sendiri
jawaban tersebut melalui media yang sudah disediakan yaitu berupa topi
ulangtahun dan kaleng susu. Secara keseluruhan siswa tidak banyak
mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, hanya saja sesekali ada
beberapa siswa yang menanyakan kepada guru bagaimana kebenaran dari
jawaban mereka. Sebagian besar siswa sudah menjalankan peraturan yang
ditetapkan oleh guru, tetapi ada juga sebagian siswa yang masih sering ramai
di kelas, terlebih siswa laki-laki. Siswa yang bertugas piket pada hari itu juga
saling menunjuk ketika diminta oleh guru untuk melaksanakan piket
menghapus papan tulis. Ketidakdisiplinan siswa ini tentu akan berpengaruh
pada penyerapan pengetahuan siswa mengenai materi yang dipelajari pada
hari itu. Oleh karena itu pada pertemuan selanjutnya, akan diadakan evaluasi
materi yang sudah diajarkan pada pertemuan pertama dan kedua melalui soal
evaluasi.
Pada pertemuan ketiga diadakan evaluasi dari materi pada pertemuan
pertama dan pertemuan kedua. Siswa diminta untuk mengerjakan 10 soal
uraian dalam waktu 60 menit. Sebelum memulai mengerjakan soal evaluasi,
guru menyampaikan beberapa peraturan seperti siswa tidak boleh mencontek,
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tidak boleh melihat buku catatan, dan mengumpulkan pekerjaan setelah
selesai waktu mengerjakan. Semua siswa kelas V yang berjumlah 26 siswa
mengerjakan soal evaluasi dengan tertib dan lancar.
d. Refleksi
Tahapan terakhir dalam siklus I adalah refleksi. Tujuan dari
diadakannya refleksi adalah untuk menganalisa dan melihat kembali proses
pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu dengan adanya refleksi dapat
membantu untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan agar tidak
dilakukan kembali pada pertemuan berikutnya. Secara keseluruhan 3 kali
pertemuan dalam siklus I ini berjalan dengan lancar. Kegiatan pembelajaran
yang dilakukan di kelas sesuai dengan RPP yang sudah disiapkan. Namun,
pada setiap pertemuan juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada
pertemuan pertama yaitu pada hari Rabu, 17 April 2013 pelajaran matematika
dimulai pada pukul 07.00. Semua siswa memasuki kelas dengan tertib.
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah mengidentifikasi tentang sifatsifat kubus dan balok. Kelebihan pada pertemuan pertama ini adalah kegiatan
pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP. Selain itu, siswa
juga disiplin ketika proses pembelajaran hal ini dapat dilihat ketika guru
mengemas peraturan-peraturan selama pelajaran dengan permainan “Hari
Berbisik”. Setiap kegiatan yang akan dilakukan siswa, dan komunikasi siswa
di dalam kelas dilakukan dengan cara berbisik. Permainan ini membuat siswa
tertib dan tenang selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa juga disiplin
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ketika ingin bertanya ataupun mengemukakan pendapat yaitu dengan
mengangkat tangan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh guru. Adapun
sedikit kelemahan pada pertemuan pertama ini adalah alokasi waktu yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan alokasi waktu pada RPP dikarenakan siswasiswa terlalu asyik menggunakan media kotak biskuit dan kotak bedak yang
ada. Selain itu siswa-siswa memerlukan waktu yang cukup banyak ketika
mereka harus menggambar bangun ruang dengan menggunakan penggaris.
Pada pertemuan kedua, yaitu hari Senin 21 April 2013, pembelajaran
matematika tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, dikarenakan
ada upacara bendera pada pukul 07.00. pembelajaran matematika dimulai
setelah istirahat yang pertama yaitu pada pukul 09.20. Secara keseluruhan,
proses pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat
oleh peneliti. Kelebihan yang ada pada pertemuan kali ini adalah siswa-siswa
sangat antusias ketika mengikuti pelajaran. Mereka sudah mulai memahami
dan terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pereturanperaturan. Selain itu, melalui lembar refleksi yang ada dalam Lembar Kerja
Siswa (LKS), sebagian besar siswa mengungkapkan bahwa mereka merasa
senang belajar dengan menggunakan model berkelompok dan menggunakan
media secara langsung. Adapun hasil refleksi siswa pada pertemuan kedua
dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini.
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Gambar 4.4: Hasil Refleksi Siswa
Beberapa kelamahan yang ada pada pertemuan kedua ini adalah
terdapat beberapa siswa yang tidak disiplin selama proses pembelajaran
berlangsung. Hal ini dikeranakan pembelajaran dimulai setelah istirahat
berlangsung, sedangkan sebelumnya mereka sudah melelui kegiatan upacara
bendera. Mereka tentu merasa lelah sehingga berpengaruh pada proses
pembelajaran yang mereka ikuti. Selain itu beberapa siswa juga cenderung
berbicara sendiri di kelas, sehingga mengganggu proses pembelajaran.
Akibatnya banyak penjelasan guru yang tidak mereka mengerti sehingga
mereka sering mengajukan pertanyaan kepada guru.
Pada pertemuan ketiga yang dilaksanakan pada hari Rabu, 24 April
2013 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan RPP yang dibuat oleh
peneliti. Pada pertemuan ketiga ini dilaksanakan evaluasi siklus I.
Pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan selama 2x40 menit atau 2JP. Semua
siswa dapat mengerjakan evaluasi dengan lancar dan menyelesaikannya sesuai

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

82

dengan waktu yang sudah disediakan. Setelah mengerjakan soal evaluasi,
siswa juga diminta untuk mengisi kuesioner yang dibuat oleh peneliti.
2. Siklus II
a. Perencanaan
Setelah dilihat hasil yang diperoleh pada siklus I, ternyata diperoleh
hasil bahwa persentase prestasi belajar dan kedisiplinan belum mencapai
target yang diharapkan oleh peneliti. Setelah melakukan refleksi dan diskusi
dengan guru kelas, maka peneliti memutuskan untuk melanjutkan ke siklus
selanjutnya yaitu siklus II, dengan harapan bahwa kesalahan-kesalahan
ataupun kekurangan yang ada pada siklus I bisa diperbaiki. Peneliti
melanjutkan siklus II dengan materi selanjutnya yaitu jaring-jaring bangun
ruang sederhana. Tidak berbeda jauh dari siklus I, peneliti membagi siklus II
ini menjadi 3 kali pertemuan. Pada tahap perencanaan siklus II ini, peneliti
membuat silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari 3 kali
pertemuan yaitu pada pertemuan pertama dan kedua dengan alokasi waktu
masing-masing 3x40 menit, sedangkan pada pertemuan ketiga 2x40 menit.
Selain itu, peneliti juga menyiapkan media yang akan digunakan seperti
kardus biskuit, kardus bedak, topi ulang tahun, toples kecil yang terbuat dari
mika, gunting, dan kertas karton. Hal lain yang tidak kalah penting yang ahrus
disiapkan adalah Lembar Kerja Siswa (LKS), soal evaluasi untuk akhir siklus,
soal latihan di setiap pertemuan dan undian pada setiap pertemuan untuk
membagi siswa dalam kelompok.
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b. Tindakan
Setelah melakukan perencanaan maka hal selanjutnya yang harus
dilakukan adalah pelaksanaan tindakan. Pada siklus II ini dibagi menjadi 3
kali pertemuan yang dilaksanakan pada 29 April-2 Mei 2013. Pertemuan
pertama dan kedua digunakan untuk pemberian materi kepada siswa,
sedangkan pertemuan ketiga digunakan untuk evaluasi dan pengisian
kuesioner. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada
siklus II.
1) Pertemuan 1
Kegiatan awal yang dilakukan guru dan siswa ketika guru
memasuki kelas adalah guru menyapa siswa-siswa dengan salam.
Kemudian guru mempersilahkan salah satu siswa yang mendapatkan
giliran memimpin doa untuk

maju ke depan. Setelah itu guru

menanyakan kepada siswa-siswa, adakah siswa yang tidak hadir hari
itu, dilanjutkan dengan meminta siswa untuk menyiapkan buku
pelajaran yang akan digunakan. Sebelum memulai pelajaran guru
menjelaskan peraturan selama pelajaran berlangsung, seperti siswa
harus tenang selama proses pembelajaran berlangsung, siswa
menghargai teman lain yang berpendapat, dan apabila siswa ingin
bertanya atau berpendapat, siswa diminta untuk angkat tangan
kemudian berbicara setelah dipersilahkan oleh guru. Sebelum guru
membacakan secuah cerita berjudul “Merayakan Ulangtahun Ani”
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guru memberikan motovasi kepada siswa dengan cara menyanyikan
yel-yel “Kelas V, T, O, P, top buanget.”, dan setelah itu guru
menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah melakukan
beberapa kegiatan di awal pembelajaran, siswa dengan didampingi
oleh guru memulai kegiatan inti.
Kegiatan inti ini diawali dengan pembagian kelompok dengan
menggunakan undian. Siswa berkumpul dalam kelompok yang
beranggotakan 4-5 orang sesuai dengan kelompoknya. Siswa
dibagikan LKS oleh guru dan guru menjelaskan petunjuk pengerjaan
LKS tersebut. kemudian setiap perwakilan kelompok mengambil
media yang sudah disediakan oleh guru di depan kelas yaitu kardus
biskuit, kardus bedak, kertas manila, dan gunting. Siswa bersama
dengan kelompoknya diminta untuk membongkar media yang sudah
diberikan, kemudian menuliskan pengertian jaring-jaring kubus dan
balok pada LKS masing-masing. Setelah itu, siswa diminta untuk
mengamati media yang telah mereka bongkar, kemudian setiap
kelompok menggambar jaring-jaring kubus dan balok dengan model
yang berbeda pada kertas manila yang sudah disediakan. Apabila
sudah selesai, siswa diminta untuk mengguntingnya. Setelah semua
kelompok

selesai

mengerjakan,

setiap

perwakilan

kelompok

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian.
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Guru dan teman-teman dari kelompok yang lain memberikan
tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok yang maju.
Kegiatan akhir pada pertemuan pertama ini diawali dengan
siswa dengan didampingi oleh guru membuat kesimpulan bersama
tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian guru
menenyakan kesan mereka ketika mengikuti pelajaran, siswa juga
diminta untuk mengisi ungkapan perasaan mereka melalui gambar
emoticon yang ada di dalam LKS. Sebagai aksi, guru meminta siswa
untuk menuliskan rencana-rencana yang akan dilakukan setelah
mempelajari materi hari ini. Sebelum menutup pelajaran, guru
meminta siswa untuk mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari
di rumah masing-masing.
2) Pertemuan 2
Kegiatan awal yang dilakukan guru dan siswa pada pertemuan
kedua ini tudak jauh berbeda pada pertemuan pertama. Hanya saja
perbedaannya terdapat pada materi yang dipelajari dan media yang
akan digunakan selama pembelajaran. Materi yang akan dipelajari
pada pertemuan kedua ini adalah mengenai jaring-jaring kerucut dan
tabung, sedangkan media berbeda yang digunkan yaitu berupa topi
ulang tahun dan toples mika. Hal pertama yang dilakukan oleh guru
ketika guru memasuki kelas adalah guru menyapa siswa-siswa dengan
salam. Kemudian guru mempersilahkan salah satu siswa yang
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mendapatkan giliran memimpin doa untuk maju ke depan. Setelah itu
guru menanyakan kepada siswa-siswa apakah ada siswa yang tidak
hadir hari itu, dilanjutkan dengan meminta siswa untuk menyiapkan
buku pelajaran yang akan digunakan. Sebelum memulai pelajaran guru
menjelaskan peraturan yang sama seperti pada pertemuan pertama,
seperti siswa harus tenang selama proses pembelajaran berlangsung,
siswa menghargai teman lain yang berpendapat, dan apabila siswa
ingin bertanya atau berpendapat, siswa diminta untuk angkat tangan
kemudian berbicara setelah dipersilahkan oleh guru. Guru memberikan
motovasi kepada siswa dengan cara menyanyikan yel-yel “Kelas V, T,
O, P, top buanget.”, semua siswa sangat antusias. Sebagai apersepsi
guru menanyakan kepada siswa tentang “es krim Conello” dan kuekue dalam toples. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran
hari ini. Setelah melakukan beberapa kegiatan di awal pembelajaran,
siswa dengan didampingi oleh guru memulai kegiatan inti.
Kegiatan inti ini diawali dengan pembagian kelompok dengan
menggunakan undian. Siswa berkumpul dalam kelompok yang
beranggotakan 4-5 orang sesuai dengan kelompoknya. Siswa
dibagikan LKS oleh guru dan guru menjelaskan petunjuk pengerjaan
LKS tersebut. kemudian setiap perwakilan kelompok mengambil
media yang sudah disediakan oleh guru di depan kelas yaitu topi
ulangtahun, toples mika, kertas manila, dan gunting. Siswa bersama
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dengan kelompoknya diminta untuk membongkar media yang sudah
diberikan, kemudian menuliskan pengertian jaring-jaring kerucut dan
tabung pada LKS masing-masing. Setelah itu, siswa diminta untuk
mengamati media yang telah mereka bongkar, kemudian setiap
kelompok menggambar jaring-jaring kerucut dan tabung dengan
model yang berbeda pada kertas manila yang sudah disediakan.
Apabila sudah selesai, siswa diminta untuk mengguntingnya. Setelah
semua kelompok selesai mengerjakan, setiap perwakilan kelompok
mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian.
Guru dan teman-teman dari kelompok yang lain memberikan
tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok yang maju.
Pertemuan kedua ini diakhiri dengan siswa yang didampingi
oleh guru membuat kesimpulan bersama tentang apa yang sudah
dipelajari hari ini. Kemudian guru menenyakan kesan mereka ketika
mengikuti pelajaran, siswa juga diminta untuk mengisi ungkapan
perasaan mereka melalui gambar emoticon yang ada di dalam LKS.
Sebagai aksi, guru meminta siswa untuk menuliskan rencana-rencana
yang akan dilakukan setelah mempelajari materi hari ini. Sebelum
menutup pelajaran, guru meminta siswa untuk mempelajari kembali
apa yang sudah dipelajari di rumah masing-masing.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

88

3) Pertemuan 3
Pada awal pertemuan ketiga ini, pembelajaran diawali dengan
doa oleh salah satu siswa, kemudian guru melakukan presensi. Setelah
itu, guru menjelaskan peraturan selama mengerjakan soal evaluasi
yang harus dipatuhi oleh siswa. Agar siswa tidak merasa tegang, guru
memberikan motivasi dengan cara menyanyikan yel-yel “Kelas V, T,
O, P, top buanget.” Guru membagikan soal evaluasi pada masingmasing siswa kemudian siswa diminta untuk mengerjakan secara
individu. Setelah mengumpulkan soal evaluasi yang sudah dikerjakan,
siswa diminta untuk mengisi lembar kuesioner yang sudah
disiapkan.sebelum mengakhiri pelajaran, guru menanyakan kepada
siswa bagaimana perasaan mereka selama mengerjakan soal evaluasi.
Kemudian guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya
di rumah.
c. Observasi
Pada siklus II ini, peneliti kembali melihat kedua variabel yang akan
diteliti oleh peneliti yaitu kedisiplinan dan prestasi belajar. Peneliti melakukan
pengamatan selama siklus II ini berlangsung, baik pada pertemuan pertama,
kedua, dan ketiga. Pada pertemuan pertama, proses pembelajaran berjalan
dengan lancar sesuai dengan RPP yang dibuat oleh peneliti, siswa mampu
mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan baik. Pada pertemuan
pertama siklus II ini, materi yang akan dipelajari adalah jaring-jaring kubus
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dan balok. Siswa menggunakan media berupa kardus biskuit dan kardus
bedak. Siswa membongkar kardus biskuit dan bedak tersebut kemudian
mengamati jaring-jaring yang terbentuk. Siswa menggambar kembali jaringjaring kubus dan balok yang berbeda pada sebuah kertas manila, kemudian
mempresentasikannya di depan kelas. Guru dan kelompok yang lain
memberikan tanggapan terhadap hasil kelompok presentasi. Menurut
pengamatan peneliti, secara keseluruhan, siswa dapat mengikuti proses
pembelajaran dengan baik. Hanya saja ada beberapa siswa yang pada proses
pembelajaran sering berjalan-jalan berkeliling kelas, dan ramai. Terdapat dua
orang siswa yang tidak mau mengerjakan soal latihan, tetapi setelah
mendapatkan pengertian dari guru kedua siswa tersebut mau mengerjakan soal
evaluasi tersebut. Menurut pengamatan peneliti, guru sangat memperhatikan
hampir satu per satu siswa. Setiap siswa yang tidak memperhatikan
pembelajaran dengan baik, guru selalu mengingatkan.

Gambar 4.5: Kegiatan Siswa Ketika bekerja dalam kelompok
Pada pertemuan kedua proses pembelajaran juga berjalan dengan
lancar sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Pada pertemuan kedua ini
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materi yang diajarkan adalah tentang jaring-jaring kerucut dan tabung. Ada
hal yang sedikit mengganggu proses pembelajaran ketika ada satu kelompok
yang mengalami kesulitan ketika menggambar jaring-jaring kerucut.
Kemudian guru membimbing dan memberikan pengarahan sehingga siswa
dapat mengerti letak permasalahan yang mereka hadapi dan dapat menemukan
solusinya secara berkelompok. Kerjasama siswa dalam kelompok juga cukup
baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pembuatan jaring-jaring baru berdasarkan
pada pola jaring-jaring yang sebelumnya dibuat. Hal tersebut tercermin pada
gambar berikut ini.

Gambar 4.6: Kegiatan siswa dalam kelompok
Pada pertemuan ketiga diadakan evaluasi materi yang diajarkan pada
pertemuan pertama dan kedua siklus II. Semua siswa dapat mengerjakan
dengan tenang dan tertib. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi, siswa
diminta untuk mengisi kuesioner untuk melihat kedisiplinan siswa.
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d. Refleksi
Pada siklus I, pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik, namun siklus I
belum mencapai indikator keberhasilan. Oleh karena itu peneliti memutuskan
untuk melanjutkan siklus selanjutnya yaitu siklus II. Secara keseluruhan, siklus II
juga berjalan baik namun dari kegiatan siklus II yang sudah dilakukan, mulai dari
pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga tidak terlepas dari beberapa
kelebihan dan kelemahan. Pertemuan pertama pada siklus II ini dilaksanakan pada
tanggal 29 April 2013. Proses pembelajaran dilaksanakan pada pukul 09.20
dikarenakan diadakan upacara bendera terlebih dahulu. Semua siswa hadir
mengikuti proses pembelajaran. Pada pertemuan pertama proses pembelajaran
berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang dibuat oleh peneliti. Kemampuan
siswa dalam bekerja dalam kelompok juga terlihat semakin baik dibandingkan
pada siklus I. Hal ini terlihat ketika beberapa kelompok dapatmembagi tugas
dengan baik dan berdiskusi dengan tertib. Kedisiplinan siswa juga semakin tampak
ketika apabila ada kelompok yang kurang jelas, salah satu anggota kelompok
mengangkat tangan kemudian bertanya kepada guru mengenai bagian yang dirasa
kurang jelas. Selain itu siswa sangat antusias ketika diminta untuk menggambar
jaring-jaring kubus dan balok pada sebuah kertas manila. Hal ini dapat dilihat pada
gambar 4.7 berikut ini.
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Gambar 4.7: Aktivitas Siswa
Selain itu pada pertemuan pertama juga tidak terlepas dari beberapa
kelemahan diantaranya siswamengalami kesulitan pada saat menggunting kardus
biskuit dan kardus bedak yang sudah disediakan. Ada salah satu kelompok yang
mengalami kesalahan dalam menggunting sehingga sisinya harus disambung
menggunakan selotip. Selain itu ada dua orang siswa dalam satu kelompok yang
membuat kegaduhan karena sering bercanda ketika proses pembelajaran
berlangsung.
Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013. Pertemuan kedua
ini juga berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Kelebihan
pada pertemuan kedua ini adalah sebelum pelajaran dimulai siswa sudah terlihat
antusias untuk mengikuti pelajaran hari itu, terlebih lagi ketika dibagikan undian,
mereka sangat senang bekerja dalam kelompok. Pada pertemuan kedua ini siswasiswa diajak untuk mempelajari tentang jaring-jaring kerucut dan tabung,
menggunakan media topi ulangtahun dan toples dari mika. Siswa-siswa juga
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terlihat senang ketika mereka mempresentasikan hasil karya mereka di depan
kelas.
Kekurangan pada pertemuan kedua ini adalah ketika ada salah satu siswa
yang kesulitan untuk menggunting toples mika karena bahannya sedikit kaku
seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.8: Aktivitas Siswa Ketika Menggunakan Alat Peraga
Pada pertemuan ketiga pada tanggal 2 Mei 2013, merupakan pertemuan
terakhir pada siklus II. Pada pertemuan ketiga ini akan dilaksanakan evaluasi untuk
materi jaring-jaring kubus, balok, kerucut dan tabung. Semua siswa hadir untuk
mengerjakan soal evaluasi secara individu. Siswa mulai mengerjakan soal evaluasi
pada pukul 07.30 setelah memperoleh pengarahan dari guru terlebih dahulu.
Siswa-siswa mengerjakan soal evaluasi dengan lancar dan tertib seperti yang
terlihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 4.9: Proses Pengerjaan Soal Evaluasi Siklus II
Mereka mengumpulkan soal dan jawaban setelah waktu untuk mengerjakan
selesai. Setelah itu siswa diminta untuk mengisi kuesioner pada akhir siklus II.
Setelah siswa selesai mengisi kuesioner, peneliti memberikan sedikit kenangkenangan kepada para siswa sebagai ucapan terimakasih karena sudah membantu
peneliti selama penelitian. Siswa-siswa terlihat sangat senang dan antusias.

B. Hasil Penelitian
Penelitian yang diakukan oleh peneliti berjudul “Peningkatan Kedisiplinan
dan Prestasi Belajar Materi Bangun Ruang Melalui Pendekatan PMRI Bagi Siswa
Kelas V SD Kanisius Condongcatur Sleman.” Di dalam judul tersebut terdapat
dua buah variabel yaitu kedisiplinan dan prestasi belajar. Berikut ini adalah hasil
penelitian yang diperoleh peneliti.
1. Kedisiplinan Siswa
Kedisiplinan siswa dilihat dari sikap siswa ketika berada di dalam
kelas dan mengikuti proses pembelajaran. Selain itu juga dapat dilihat dari
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cara siswa bertanya atau mengemukakan pendapat dengan mengangkat tangan
terlebih dahulu atau tidak, juga dapat dilihat pula dari ketepatan siswa dalam
mengumpulkan tugas. Berikut ini adalah perhitungan kedisiplinan siswa untuk
memperoleh skor kedisiplinan pada siklus I dan siklus II.
a. Siklus I
Pada siklus I ini, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengetahui
kedisiplinan siswa setelah sebelumnya peneliti juga menggunakan kuesioner
untuk mengetahui kondisi awal siswa. Kuesioner ini diberikan di akhir siklus
I. Berikut ini adalah hasil perhitungan kuesioner siswa dengan menggunakan
PAP.
Tabel 4.1: Perhitungan PAP Kedisiplinan Siswa Siklus I
Keterangan

No

Nama

MSTR

Jumlah
skor
49

ALD

Jumlah
skor
48

Tidak disiplin

14

Tidak disiplin

2

BR

57

Cukup disiplin

15

LNTG

48

Tidak disiplin

3

DIN

48

Tidak disiplin

16

RTR

61

Disiplin

4

RI

58

Disiplin

17

OCA

63

Disiplin

5

KRA

49

Tidak disiplin

18

ANS

61

Disiplin

6

NVI

62

Disiplin

19

TTA

64

Disiplin

7

NVA

59

Disiplin

20

ENJ

57

Cukup
disiplin

8

LLA

58

Disiplin

21

STVN

47

Tidak disiplin

9

JSE

49

Tidak disiplin

22

ADT

64

Disiplin

10

TLA

61

Disiplin

23

ARL

64

Disiplin

11

NEL

60

Disiplin

24

JSP

49

Tidak disiplin

12

HNY

49

Tidak disiplin

25

PTR

66

Sangat
disiplin

13

BGS

49

Tidak disiplin

26

PDR

49

Tidak disiplin

No

Nama

1

Keterangan
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat hasil kedisiplinan siswa
dengan menggunakan PAP. Perhitungan tersebut berdasarkan jumlah skor
yang diperoleh siswa pada pengisian kuesioner. Siswa yang mendapatkan
jumlah skor ≤ 42 tergolong dalam kriteria sangat tidak disiplin, skor 43-49
tergolong dalam kriteria tidak disiplin, skor 50-57 tergolong dalam kriteria
cukup disiplin, skor 58-64 tergolong dalam kriteria disiplin dan skor ≥ 65
tergolong dalam kriteria sangat disiplin. Cara untuk mengetahui tingkat
kedisiplinan siswa adalah dengan cara jumlah siswa yang tergolong dalam
kriteria minimal cukup disiplin dibagi dengan jumlah siswa dikalikan 100%.
Tabel di atas menyebutkan bahwa terdapat 11 siswa dari 26 siswa yang
termasuk dalam kriteria tidak disiplin dan 15 siswa dari 26 siswa yang terdiri
dari 1 siswa yang tergolong dalam kriteria sangat disiplin, 12 siswa tergolong
dalam kriteria disiplin dan 2 siswa tergolong dalam kriteria cukup disiplin.
Kelimabelas siswa tersebut termasuk dalam kriteria minimal cukup disiplin.
Agar lebih jelas hasil kedisiplinan siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
Tabel 4.2: Hasil Peningkatan Kediplinan Siswa Siklus I
Peubah

Kedisiplinan

-

Indikator
Persentase
jumlah
siswa
yang tergolong
dalam kriteria
minimal cukup
disiplin

Kondisi Awal

Target

Capaian

46,1%

60%

57,7%
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Berdasarkann tabel 4.2, pada kondisi awal didapatkan persentase
tentang kedisiplinan siswa melalui kuesioner yaitu 46,1% siswa yang
tergolong dalam kriteria minimal cukup disiplin. Sedangkan peneliti
membuat indikator ketercapaian (target) sebesar 60%. Dari hasil yang
diperoleh dari pengujian kuesioner pada akhir siklus I dapat diketahui bahwa
target yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebesar 60% belum mencapai
indikator keberhasilan (target) karena persentase yang diperoleh pada hasil
kuesioner di akhir siklus I baru mencapai 57,7%.
b. Siklus II
Seperti halnya pada siklus I, untuk mengetahui kedisiplinan siswa,
peneliti kembali menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan sama
seperti yang digunakan untuk mengetahui kondisi awal siswa dan pada siklus
I. Di bawah ini adalah tabel hasil perhitungan kuesioner dengan menggunakan
PAP.
Tabel 4.3: Perhitungan PAP Kedisiplinan Siswa Siklus II
No
1
2
3
4
5
6

Nama

Jumlah
skor

Keterangan

MSTR

49

Tidak disiplin

BR

59

Sangat disiplin

DIN

48

Tidak disiplin

RI

58

Disiplin

KRA

56

Disiplin

NVI

62

Disiplin

No
14
15
16
17
18
19

Nama

Jumlah
skor

Keterangan

ALD

48

Tidak disiplin

LNTG

55

Cukup disiplin

RTR

61

Disiplin

OCA

63

Disiplin

ANS

61

Disiplin

TTA

64

Disiplin
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8
9
10
11
12
13

NVA

59

Sangat disiplin

LLA

58

Disiplin

JSE

54

Cukup disiplin

TLA

61

Disiplin

NEL

47

Tidak disiplin

HNY

56

Cukup disiplin

BGS

54

Cukup disiplin

20
21
22
23
24
25
26

98

ENJ

58

Disiplin

STVN

60

Disiplin

ADT

64

Disiplin

ARL

64

Disiplin

JSP

49

Tidak disiplin

PTR

66

Sangat disiplin

PDR

49

Tidak disiplin

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat 3 siswa yang tegolong
dalam kriteria sangat disiplin, 13 siswa tergolong dalam kriteria disiplin, 4
siswa tergolong dalam kriteria cukup disiplin dan 6 siswa tergolong dalam
kriteria tidak disiplin. Untuk mengetahui tingkat kediplinan siswa seperti pada
siklus I dengan cara menghitung jumlah siswa yang tergolong dalam kriteria
minimal cukup disiplin dibagi dengan jumlah siswa kemudian dikalikan
100%. Dari data yang sudah disebutkan, maka diperoleh hasil peningkatan
kedisiplinan siswa pada siklus II yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.4: Hasil Peningkatan Kediplinan Siswa Siklus II
Peubah

Kedisiplinan

-

Indikator
Persentase
jumlah
siswa
yang termasuk
dalam kriteria
minimal cukup
disiplin.

Kondisi Awal

Target

Capaian

46,1%

60%

76,9%
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Dari data pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat terdapat 20 siswa dari 26
siswa (76,9%) yang termasuk dalam kriteria minimal cukup disiplin
sedangkan 6 siswa dari 26 siswa (23,1%) termasuk dalam golongan tidak
disiplin.
2. Prestasi Belajar Siswa
Tujuan dari penilaian prestasi belajar adalah untuk mengetahui sejauh
mana kemampuan siswa untuk menguasai materi yang sudah diajarkan.
Dalam penelitian ini prestasi belajar diperoleh dari hasil nilai kognitif berupa
nilai siswa dalam mengerjakan soal evaluasi di setiap akhir siklus.
a. Siklus I
Selain kedisiplinan, variabel kedua yang diteliti dalam penelitian ini
adalah prestasi belajar pada mata pelajaran matematika. Pada siklus I ini
prestasi belajar siswa dapat diukur dengan menggunakan soal evaluasi yang
berbentuk uraian dengan jumlah 10 soal yang dikerjakan selama 60 menit.
KKM yang ditetapkan pada mata pelajaran matematika kelas V SD Kanisius
Condongcatur adalah 60. Indikator ketercapaian pada prestasi belajar yaitu
persentase siswa yang mencapai KKM. Berikut ini adalah hasil prestasi
belajar siswa pada siklus I.
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Tabel 4.5: Hasil Prestasi Belajar Siswa Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nama

KKM

Nilai

Keterangan

No

MSTR

60

50

Tidak tercapai

14

BR

60

86

Tercapai

15

DIN

60

50

Tidak tercapai

16

RI

60

88

Tercapai

17

KRA

60

54

Tidak tercapai

18

NVI

60

58

Tidak tercapai

19

NVA

60

54

Tidak tercapai

20

LLA

60

88

Tercapai

21

JSE

60

81

Tercapai

22

TLA

60

86

Tercapai

23

NEL

60

79

Tercapai

24

HNY

60

72

Tercapai

25

BGS

60

58

Tidak tercapai

26

Keterangan

Nama

KKM

Nilai

ALD

60

54

LNTG

60

70

Tercapai

RTR

60

77

Tercapai

OCA

60

68

Tercapai

ANS

60

88

Tercapai

TTA

60

88

Tercapai

ENJ

60

75

Tercapai

STVN

60

72

Tercapai

ADT

60

86

Tercapai

ARL

60

95

Tercapai

JSP

60

56

PTR

60

81

PDR

60

54

Tidak
tercapai

Tidak
tercapai
Tercapai
Tidak
tercapai

Pada tabel 4.5 dapat dilihat terdapat 17 siswa dari 26 siswa yang
mencapai KKM dan terdapat 9 siswa dari 26 siswa yang belum mencapai
KKM. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara menghitung jumlah siswa
yang mencapai KKM ataupun siswa yang belum mencapai KKM dibagi
dengan jumlah siswa kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan hasil yang
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disebutkan pada tabel 4.5, maka diperoleh persentase peningkatan prestasi
belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.
Tabel 4.6: Hasil Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Siklus I
Peubah
Prestasi
belajar

-

Indikator
Persentase
jumlah
siswa
yang mencapai
KKM (60)

Kondisi Awal

Target

Capaian

42,8%

70%

65,39%

Tabel peningkatan prestasi belajar siswa di atas, menunjukkan bahwa
antara capaian dan indikator keberhasilan (target) pada siklus I belum
mencapai target yang diharapkan. Pada kondisi awal di dapatkan persentase
42,8% sedangkan peneliti membuat indikator keberhasilan sebesar 70%.
Berdasarkan hasil penilaian soal evaluasi pada siklus I didapatkan hasil 9
siswa (34,61%) dari 26 siswa yang belum mencapai KKM dan 17 siswa
(65,39% ) dari 26 siswa yang mencapai nilai KKM. Data tersebut
menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada siklus I belum mencapai
indikator keberhasilan yang diharapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti
perlu melakukan evaluasi dan tindakan agar target yang diharapkan oleh
peneliti dapat tercapai. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh
peneliti adalah melanjutkan ke siklus selanjutnya yaitu siklus II.
b. Siklus II
Seperti halnya pada siklus I, prestasi belajar pada siklus II ini diukur
dengan menggunakan soal evaluasi yang berbentuk uraian dengan jumlah 8
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soal. Semua soal yang digunakan pada soal evaluasi siklus II ini berkaitan
dengan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Peneliti melanjutkan siklus II
ini, dikarenakan indikator ketercapaian pada siklus I belum tercapai. Berikut
ini adalah hasil prestasi belajar siswa pada siklus II.
Tabel 4.7: Hasil Prestasi Belajar Siswa Siklus II
No

Nama

KKM

Nilai

Keterangan

No

Nama

KKM

Nilai

Keterangan

1

MSTR

60

50

Tidak tercapai

14

ALD

60

67

Tercapai

2

BR

60

96

Tercapai

15

LNTG

60

75

Tercapai

3

DIN

60

71

Tercapai

16

RTR

60

92

Tercapai

4

RI

60

92

Tercapai

17

OCA

60

96

Tercapai

5

KRA

60

46

Tidak tercapai

18

ANS

60

96

Tercapai

6

NVI

60

71

Tercapai

19

TTA

60

100

Tercapai

7

NVA

60

71

Tercapai

20

ENJ

60

100

Tercapai

8

LLA

60

92

Tercapai

21

STVN

60

64

Tercapai

9

JSE

60

100

Tercapai

22

ADT

60

96

Tercapai

10

TLA

60

67

Tercapai

23

ARL

60

100

Tercapai

11

NEL

60

71

Tercapai

24

JSP

60

50

Tidak tercapai

12

HNY

60

96

Tercapai

25

PTR

60

92

Tercapai

13

BGS

60

78

Tercapai

26

PDR

60

57

Tidak tercapai

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diliaht bahwa pada siklus II, terdapat
sedikit perbedaan dari hasil pada siklus I. Hasil prestasi belajar pada siklus II
ini terdapat 22 siswa dari 26 siswa yang mencapai KKM dan 4 siswa dari 26
siswa yang belum mencapai KKM. Data tersebut diperoleh dari menghitung
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jumlah siswa yang mencapai KKM ataupun siswa yang belum mencapai
KKM dibagi dengan jumlah siswa kemudian dikalikan 100%. Berikut ini
terdapat persentase hasil peningkatan prestasi belajar siswa dari kondisi awal,
target serta capaian yang diperoleh setelah diadakan siklus II.
Tabel 4.8: Hasil Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Siklus II
Peubah
Prestasi
belajar

-

Indikator
Persentase
jumlah
siswa
yang mencapai
KKM (60)

Kondisi Awal

Target

Capaian

42,8%

70%

84,6%

Tabel 4.8, menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh pada siklus II
mencapai 84,6% sedangkan indikator keberhasilan yang dibuat oleh peneliti
adalah 70%. Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa hasil capaian
yang diperoleh pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan yang
ditetapkan.

C. Pembahasan
Pelaksanaan penelitian ini telah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa
yang direncanakan dan dibuat oleh peneliti. Guru juga sudah mengajar dengan
sangat baik sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan dan prestasi belajar siswa kelas V SD
Kanisius Condongcatur melalui pendekatan PMRI. Berdasarkan diskusi dan
kesepakatan dengan guru matematika kelas V, peneliti menggunakan Kompetensi
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Dasar 6.2 mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Kemudian karena pada siklus I
indikator ketercapaian belum tercapai, maka peneliti melanjutkan ke siklus
selanjutnya yaitu siklus II setelah melakukan diskusi dengan guru. Guru
menyarankan agar peneliti menggunakan KD selanjutnya sebagai siklus II yaitu KD
6.3 menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana. Pemilihan KD
mengenai bangun ruang dikarenakan siswa kelas V masih kesulitan untuk
memahami materi-materi yang sifatnya abstrak. Berdasarkan pengamatan peneliti,
peneliti melihat bahwa kedisiplinan yang ada di kelas V masih sangat kurang. Hal
ini dilihat dari beberapa siswa yang masih sering datang terlambat, siswa-siswa
sering ribut di kelas ketika pelajaran berlangsung, sebagian siswa juga sering
terlambat mengumpulkan tugas. Olah karena hal tersebut, peneliti melakukan
penelitian mengenai kedisiplinan dan prestasi belajar siswa kelas V mata pelajaran
matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI. Peneliti menggunakan
kuesioner untuk mengetahui kedisiplinan siswa yang diberikan pada setiap akhir
siklus I dan II.
Selanjutnya pada prestasi belajar siswa, peneliti memperoleh data dari
penilaian kognitif siswa. Nilai kognitif ini diperoleh dari nilai siswa dalam
mengerjakan 10 soal evaluasi pada siklus I dan 8 soal evaluasi pada siklus II. Soal
evaluasi ini diberikan pada setiap akhir siklus yaitu pada pertemuan ketiga di setiap
siklusnya. Prestasi belajar ini dilihat dari presentase siswa yang mencapai nilai KKM
yaitu 60. Berikut ini adalah tabel indikator keberhasilan penelitian yang berupa
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rangkuman dari kondisi awal, target pencapaian dan capaian setelah tindakan siklus
I dan siklus II.
Tabel 4.9: Kondisi Awal, Target Pencapaian dan Capaian pada Siklus I dan
Siklus II

No

Indikator

Kondisi
awal

Diskriptor

Target
Akhir
Siklus

Siklus I

Keterangan

Capaian

1.

Kedisiplinan

46,1%

2.

Prestasi
belajar

42,8%

Jumlah siswa
yang termasuk
dalam kriteria
minimal cukup
disiplin dibagi
jumlah siswa
dikalikan
100%
Jumlah siswa
yang nilainya
sama dengan
atau lebih dari
nilai
KKM
yaitu 60.

Siklus II
Keterangan
Capaian

60%

57,7%

Belum
Tercapai

76,9%

70%

65,4%

Belum
Tercapai

84,6%

Tercapai

Tercapai

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa pada siklus I baik pada
variabel

kedisiplinan

maupun

prestasi

belajar

belum

mencapai

indikator

keberhasilan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kedisiplinan yang diperoleh
pada siklus I yaitu 57,7% dari kondisi awal yang diperoleh melalui kuesioner sebesar
46,1% sedangkan indikator keberhasilan yang diinginkan oleh peneliti adalah 60%.
Berikut ini adalah contoh hasil pekerjaan siswa.
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Gambar 4.10: Hasil Evaluasi Siswa
Oleh karena itu peneliti melanjutkan ke siklus selanjutnya yaitu siklus II.
Hasil yang diperoleh pada siklus II mengalami perkembangan dibangingkan dengan
hasil yang diperoleh pada siklus I yaitu 76,9%. Hasil yang diperoleh pada siklus II
tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 60%. Peningkatan kedisiplinan
siswa kelas V SD Kanisius Condongcatur dengan menggunakan pendekatan PMRI
dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Gambar 4.11: Grafik Peningkatan Kedisiplinan Siswa dalam Proses
Pembelajaran Matematika
Grafik Peningkatan Kedisiplinan Siswa
76,9%

80%
70%
60%
50%

57,7%
46,1%
Grafik Peningkatan
Kedisiplinan Siswa

40%
30%
20%
10%
0%
Kondisi Awal

Siklus I

Siklus II

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari kondisi awal 46,1%
peneliti menetapkan indikator keberhasilan 60%. Hasil yang diperoleh pada siklus I
yaitu 57,7%, sehingga hasil yang diperoleh tersebut dapat dikatakan belum mencapai
indikator keberhasilan. Setelah peneliti melanjutkan ke siklus selanjutnya yaitu
siklus II, hasil yang diperoleh menjadi 76,9%. Apabila dibandingkan dengan kondisi
awal hasil yang diperoleh pada siklus II dapat dikatakan sudah mencapai indikator
keberhasilan sebesar 30,8%. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa kedisiplinan
siswa mengalami peningkatan dan indikator keberhasilan sudah tercapai sehingga
siklus dapat dihentikan.
Selain kedisiplinan pada tabel 4.13 juga dapat dilihat hasil prestasi belajar
siswa. Pada kondisi awal sebelum diberikan tindakan diperoleh hasil dari
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dokumentasi nilai siswa sebesar 42,8% siswa yang mencapai nilai KKM. Kemudian
setelah diadakan siklus I hasil yang diperoleh menjadi 65,4 %, namun hasil tersebut
belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh peneliti sebesar 70%.
Oleh karena itu, peneliti melanjutkan ke siklus selanjutnya yaitu siklus II. Hasil yang
diperoleh pada siklus II yaitu 84,6%. Peningkatan prestasi belajar siswa kelas V SD
Kanisius Condongcatur dengan menggunakan pendekatan PMRI dapat dilihat pada
grafik di bawah ini.
Gambar 4.12: Grafik Peningkatan Prestasi Belajar Siswa dalam Proses
Pembelajaran Matematika
Grafik Peningkatan Prestasi Belajar Siswa
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84,6%
65,4%
42,8%
Grafik Peningkatan
Prestasi Belajar Siswa

Kondisi
Awal

Siklus I

Siklus II

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada siklus I hasil yang
diperoleh mencapai 65,4%. Namun hasil yang diperoleh tersebut belum mencapai
indikator keberhasilan sebesar 70% sehingga peneliti melanjutkan ke siklus II
sehingga diperoleh hasil 84,6%. Dari data tersebut dapat disimpulkan dari
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perbandingan kondisi awal (42,8%) dan hasil yang diperoleh pada siklus II (84,6%)
bahwa prestasi belajar siswa dikatakan mengalami peningkatan sebesar 41,8%. Oleh
karena ketercapaian indikator keberhasilan tersebut maka silkus dapat dihentikan.
Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh, kedisiplinan dan prestasi belajar
siswa sudah mengalami peningkatan dalam artian indikator ketercapaian yang
diinginkan sudah tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan
menggunakan pendekatan PMRI dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi
belajar siswa. Oleh karena itu penelitian dapat dihentikan dan peneliti tidak perlu
melanjutkan ke silkus selanjutnya yaitu siklus III.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini akan membahas bagian terakhir dari penelitian yaitu kesimpulan
dan saran. Berikut ini adalah uraian kesimpulan dan saran.
A. Kesimpulan
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian Tiindakan Kelas
(PTK) yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar
siswa pada materi bangun ruang melalui pendekatan PMRI siswa kelas V SD
Kanisius Condongcatur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siklus I
dan siklus II dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kedisiplinan siswa kelas V SD Kanisius Condongcatur pada mata
pelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI dapat
meningkat . Cara yang digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa
adalah dengan menerapkan karakteristik PMRI pada setiap kegiatan
pembelajaran yang dilakukan. Karakteristik PMRI yang digunakan untuk
meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan menerapkan karakter
interktivitas dalam pembelajaran. Hal lain yang digunakan untuk
meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan cara menetapkan
peraturan kelas di awal sebelum pembelajaran matematika dimulai.
Contohnya saja dengan tidak boleh berbicara keras selama proses
pembelajaran, selain itu apabila ada siswa yang ingin bertanya atau
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mengungkapkan pendapat diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih
dahulu dan berbicara setelah dipersilahkan. Siswa juga diajak untuk
disiplin dalam menggunakan waktu dengan cara mengumpulkan tugas
tepat pada waktunya setelah waktu yang ditetapkan habis. Pelaksanaan
piket di kelas seperti menghapus papan tulis juga dilaksanakan sesuai
jadwal yang ada. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan
siswa dapat melaksanakan tata tertib dengan baik, taat terhadap kebijakan
dan kebijaksanaan yang berlaku, memiliki rasa tanggung jawab yang
tinggi terhadap keberlangsungan belajar mengajar. Dengan adanya tujuan
tersebut tersebut pembelajaran menggunakan pendekatan PMRI dalam
proses pembelajaran Matematika mampu membuat siswa disiplin
mengikuti kegiatan belajar Matematika. Kedisiplinan siswa dikatakan
meningkat apabila hasil yang diperoleh sudah mencapai indikator
keberhasilan. Pada kondisi awal terdapat 12 siswa (46,1%) dari 26 siswa
yang termasuk dalam kriteria minimal cukup disiplin dan pada siklus I
terdapat 15 siswa (57,7%), sedangkan pada siklus II terdapat 20 siswa
(76,9%) yang termasuk dalam kriteria minimal cukup disiplin, dengan
indikator ketercapaian 60%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa
kediplinan siswa dengan menggunakan pendekatan PMRI meningkat
sebesar 30,8% dari kondisi awal 46,1% dan siklus II 76,9% dengan
menggunakan dua siklus.
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2. Prestasi belajar siswa kelas V SD Kanisius Condongcatur pada mata
pelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI dapat
meningkat. Cara yang digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar
siswa adalah dengan menggunakan lima karakteristik PMRI yaitu:
penggunaan konteks, penggunaan model, pemanfaatan hasil konstruksi
siswa, interaktivitas, dan keterkaitan di dalam pembelajaran. Penggunaan
media juga diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan
kontekstual yang berkaitan dengan materi. Selain menggunakan media,
peneliti juga memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sebagai media
untuk belajar. Hal ini sesuai dengan pendekatan PMRI yang mempelajari
hal-hal mulai dari bentuk-bentuk yang kontekstual kemudian abstrak. Hal
lain yang mendukung juga dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa
sebelum menggunakan pendekatan PMRI adalah 42,8% siswa yang
mencapai KKM. Setelah pembelajaran dikemas meggunakan lima
karakteristik PMRI pada siklus I siswa yang mencapai KKM menjadi
65,4%, dan pada siklus II 84,6%. Pada siklus II penelitian dihentikan
karena hasil yang diperoleh sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu
70%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa prestasi belajar siswa dengan
menggunakan pendekatan PMRI meningkat sebesar 41,8% dari kondisi
awal 42,8% dan siklus II 84,6%.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang kiranya
dapat bermanfaat. Berikut ini beberapa saran yang di berikan oleh peneliti :
1. Bagi Guru
a. Guru guru di sekolah dasar hendaknya dapat menerapkan pendekatan
PMRI pada pembelajaran matematika karena dengan menggunakan
pendekatan PMRI khususnya lima karakteristik PMRI siswa akan
belajar secara kontekstual terlebih dahulu baru kemudian secara
abstrak. Dengan belajar secara kontekstual terlebih dahulu siswa akan
menanamkan konsep terlebih dahulu kemudian menerapkannya ke
abstrak.
b. Dalam pembelajaran matematika guru dapat menggunakan mediamedia sederhana seperti lingkungan, kepada siswa agar siswa lebih
dekat dan mudah dalam mempelajari materi pada pembelajaran
matematika.
c. Pembelajaran matematika dapat dikemas dengan cara yang lebih
menarik agar siswa tidak bosan dan cenderung ramai di kelas seperti
dengan menetapkan peraturan selama pembelajaran, pembelajaran
dengan menggunakan media dan Lembar Kerja Siswa (LKS).
2. Bagi Siswa
a. Siswa sebaiknya mengurangi kegiatan yang kurang mendukung
pembelajaran seperti membuat kegaduhan, ramai di dalam kelas pada
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saat pembelajaran sehingga proses pembelajaran di kelas dapat
berjalan dengan kondusif.
b. Siswa diharapkan dapat lebih menghargai guru maupun sesama teman
pada saat proses pembelajaran dengan cara memperhatikan petunjuk
guru dan tidak mengganggu teman lain saat proses pembelajaran.
3. Bagi Peneliti Lain
a. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang pelajaran
Matematika untuk siswa sekolah dasar sebaiknya lebih memperdalam
kembali penggunaan PMRI khususnya pada penerapan lima
karakteristik PMRI.
b. Penerapan Pendekatan PMRI tidak hanya dapat digunakan pada materi
bangun

ruang

saja,

tetapi

peneliti

yang

lain

juga

dapat

menggunakannya untuk materi pecahan, bangun datar, terlebih pada
soal-soal yang berupa pemecahan masalah.
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SILABUS
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Alokasi Waktu
Standar

Kompetensi

6. Memahami
sifat-sifat

bangun dan

hubungan antar
bangun.

Kompetensi
Dasar

6.2 Mengidentifi
kasi

sifat-

sifat bangun
ruang.

Materi
Pokok

Sifat-sifat

bangun ruang
(kubus dan

: SD Kanisius Condongcatur
: Matematika
: V (lima)
: 2 (dua)
: 16 x 40 menit

Pengalaman Belajar

Indikator

Pertemuan 1
1.

balok)

Siswa dengan bantuan guru
bertanya

pengertian
2.

jawab

bangun

(interaktivitas)
macam

bangun

5.

ruang.

Siswa dibagi dalam kelompok
menggunakan

(pengalaman)
4.

ruang.

Siswa menyebutkan macam(pengalaman)

3.

mengenai

undian.

Siswa memperoleh LKS yang
dibagikan oleh guru. (konteks)

Siswa

berdiskusi

untuk

Penilaian
a.

Competence
6.2.1 Menjelaskan

pengertian

6.2.2 Menyebutkan

sifat-sifat

6.2.3 Menyebutkan

sifat-sifat

bangun ruang.

b.

prisma segi empat (kubus).

bangun

prisma segi empat (kubus
dan balok).

Tes

Non

Teknik:

Tes
dan

c.

Observasi
Bentuk

tes:

Soal

uraian dan

Conscience

6.2.5 Berani

dan

tertulis

prisma segi empat (balok).

6.2.4 Menggambarkan

Jenis: Tes

Lembar
mengungkapkan

pendapat di hadapan guru

Pengamata
n

Alokasi
Waktu
3 JP

(3 x 40
menit)

Sumber

Bahan/Alat

Sumber:

1. Tim Bina

Karya Guru.
2007.

Terampil

Berhitung

Matematika
untuk SD
Kelas V.
Jakarta:

Erlangga

2. Saepudin,
Aep dkk.

2009. Gemar
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Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

menggambar

benda

dan

(model

Indikator
yang

mereka peroleh (kardus biskuit
bedak).

pengalaman)
6.

7.

dan

Siswa menjawab pertanyaanpertanyaan yang ada dalam
LKS. (model dan pengalaman)
Siswa

berdiskusi

bersama

untuk mengidentifikasi sifatsifat prisma segi empat (kubus
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Penilaian

dan teman.

6.2.6 Teliti dalam mengidentifikasi
sifat-sifat prisma segi empat
(kubus dan balok).

d.

Pedoman

Alokasi

Sumber

Waktu

Bahan/Alat
Belajar

skoring:

Matematika

(terlampir)

untuk Siswa

SD/MI Kelas
V. Jakarta:

Compassion

6.2.7 Bekerjasama

mengidentifikasi

dalam

sifat-sifat

Erlangga

3. Hardi, dkk.

2009. Pandai

prisma segi empat (kubus

Berhitung

dan balok).

Matematika

untuk Sekolah

dan balok). (interaktivitas)
8.

diskusi

bergantian

kelompok
di

(interaktivitas

depan

pengalaman)
9.

Dasar

Siswa mempresentasikan hasil

kesimpulan

hari

Kelas V.

dan

mengenai materi yang sudah
dipelajari

Ibtidaiyah

kelas

Siswa bersama dengan guru
membuat

danMadrasah

secara

ini.

Jakarta:

Depdiknas

Media:
-

Benda-benda

yang

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

Indikator

Penilaian

(pemanfaatan hasil konstruksi
siswa)

10. Siswa

mengerjakan

123
Alokasi

Sumber

Waktu

Bahan/Alat
berbentuk

kubus dan
balok

soal

(kardus roti

evaluasi yang dibagikan oleh

dan kardus

guru. (evaluasi)

11. Refleksi: Guru menanyakan
kepada

perasaan

siswa

mengikuti

siswa

-

bagaimana
selama

bedak).

Lingkungan

pelajaran.

(keterkaitan dan refleksi)

12. Aksi:

Menuliskan

benda-

benda yang berbentuk kubus
dan balok. (keterkaitan dan
aksi)

13. Tindak lanjut: Siswa diminta
mempelajari kembali materi
yang sudah dipelajari di
Sifat-sifat

bangun ruang

rumah. (keterkaitan)

Pertemuan 2
1.

Siswa bertanya jawab dengan

3 JP

Competence
6.2.1 Mengidentifikasi

sifat-sifat

(3 x 40

Sumber:
1.

Tim Bina

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

kerucut dan

guru

tabung.

sudah

tentang

pertemuan

materi

dipelajari

3.
4.

yang

pada

sebelumnya.

(pengalaman)
2.

Indikator

Siswa dibagi dalam kelompok
menggunakan

undian.

(pengalaman)

Siswa memperoleh LKS yang
dibagikan oleh guru. (konteks)

Siswa

berdiskusi

menggambar

benda

yang

dan topi ulangtahun). (model
dan pengalaman)

6.

Siswa menjawab pertanyaanpertanyaan yang ada dalam
LKS. (model dan pengalaman)
Siswa

berdiskusi

bersama

untuk mengidentifikasi sifatsifat

kerucut

dan

6.2.2 Menyebutkan

kerucut dan tabung.

tabung.

sifat-sifat

6.2.3 Menggambarkan

kerucut dan tabung.

bangun

6.2.4

6.2.5

Berani

Alokasi
Waktu
menit)

Sumber

Bahan/Alat

Karya Guru.
2007.

Terampil

Berhitung

Matematika
untuk SD
Kelas V.

Conscience

untuk

mereka peroleh (kaleng susu

5.

kerucut dan tabung.

Penilaian

124

mengungkapkan

pendapat di hadapan guru
dan teman.
Teliti

dalam

mengidentifikasi sifat-sifat
kerucut dan tabung.

2. Saepudin,
Aep dkk.

2009. Gemar
Belajar

untuk Siswa
dalam

mengidentifikasi sifat-sifat
kerucut dan tabung.

Erlangga

Matematika

Compassion

6.2.6 Bekerjasama

Jakarta:

SD/MI Kelas
V. Jakarta:
Erlangga

3. Hardi, dkk.

2009. Pandai

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

7.

Indikator

(interaktivitas)
diskusi

kelompok

Sumber

Waktu

Bahan/Alat
Berhitung

Matematika

dengan.

(interaktivitas

di

depan

untuk Sekolah

secara

pengalaman)

Dasar

kelas

danMadrasah

dan

Ibtidaiyah
Kelas V.

Siswa bersama dengan guru
membuat

dipelajari

hari

ini.

(pemanfaatan hasil konstruksi
siswa)
Siswa

Jakarta:

kesimpulan

mengenai materi yang sudah

9.

Alokasi

Siswa mempresentasikan hasil
bergantian

8.

Penilaian

125

mengerjakan

Depdiknas

Media:
-

soal

kerucut dan

guru. (evaluasi)

tabung (topi

10. Refleksi: Guru menanyakan
perasaan

siswa

pembelajaran

siswa

ulangtahun

bagaimana

dan kaleng

selama

berlangsung.

(keterkaitan dan refleksi)

yang

berbentuk

evaluasi yang dibagikan oleh

kepada

Benda-benda

-

susu)

Lingkungan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Pengalaman Belajar
11. Aksi:

benda

Menuliskan
di

sekitar

Indikator

Penilaian

benda-

126
Alokasi

Sumber

Waktu

Bahan/Alat

yang

berbentuk kerucut dan tabung.
(keterkaitan dan aksi)

12. Tindak lanjut: Siswa diminta
mempelajari kembali materi
yang sudah dipelajari di
Sifat sifat

bangun ruang
(kubus,
balok,

kerucut dan
tabung)

rumah. (keterkaitan)

Pertemuan 3
1.

2.
3.

4.

Guru menjelaskan petunjuk-

petunjuk dalam mengerjakan
soal evaluasi. (interaktivitas)

Siswa dibagikan soal evaluasi
oleh guru. (konteks)

Siswa mengerjakan soal

evaluasi secara individu.
(evaluasi)

Siswa bersama dengan guru
membuat

kesimpulan

mengenai materi yang sudah

2 JP

Competence
6.2.1 Menyelesaikan soal evaluasi

mengenai pengertian bangun
ruang.

6.2.2 Menyelesaikan soal evaluasi

mengenai sifat-sifat bangun
ruang yaitu kubus, balok,
kerucut dan tabung.

6.2.3 Menggambarkan

bangun

ruang kubus, balok, kerucut
dan tabung.

(2 x 40
menit)

Sumber:
1.

Tim Bina

Karya Guru.
2007.

Terampil

Berhitung

Matematika
untuk SD
Kelas V.
Jakarta:

Erlangga

2. Saepudin,

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

dilakukan

Indikator

hari

ini.

(pemanfaatan hasil konstruksi
5.

siswa)

Refleksi: Guru menanyakan
kepada

pengalaman

siswa

mengerjakan
6.

soal

selama

evaluasi.

(keterkaitan dan refleksi)

Aksi:

Menuliskan

rencana

setelah mempelajari sifat-sifat
bangun

7.

siswa

tentang

dan aksi)

ruang.

(keterkaitan

Tindak lanjut: Siswa diminta
untuk mempelajari di rumah

materi selanjutnya dari buku
paket. (keterkaitan)

Penilaian

Conscience
6.2.4 Jujur
soal

dalam

evaluasi

mengerjakan

sifat-sifat

bangun ruang kubus, balok,
kerucut dan tabung.

6.2.5 Teliti
soal

dalam

evaluasi

mengerjakan

sifat-sifat

bangun ruang kubus, balok,
kerucut dan tabung.

127
Alokasi
Waktu

Sumber

Bahan/Alat
Aep dkk.

2009. Gemar
Belajar

Matematika

untuk Siswa

SD/MI Kelas
V. Jakarta:
Erlangga

3. Hardi, dkk.

2009. Pandai

Compassion

Berhitung

6.2.6 Menghargai teman lain yang

Matematika

mengerjakan soal evaluasi

untuk Sekolah

kubus, balok, kerucut dan

danMadrasah

sifat-sifat
tabung.

bangun

ruang

Dasar

Ibtidaiyah
Kelas V.
Jakarta:

Depdiknas

Media:

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi
6.

Memahami
sifat-sifat

bangun dan
hubungan
antar

bangun.

Kompetensi
Dasar

6.2. Menentukan

jaring-jaring
berbagai
bangun
ruang

sederhana.

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

Jaring-jaring

bangun ruang
(kubus dan
balok)

Indikator

Pertemuan 4
1.

2.

Siswa dibagi dalam kelompok
menggunakan

undian.

(pengalaman)
Siswa

yang

memperoleh

undian dengan nama yang
sama, berkumpul dalam satu

3.

kelompok (model)

Siswa

diminta

menentukan

salah

untuk
satu

anggota untuk menjadi ketua
4.
5.

kelompok. (pengalaman)

Siswa memperoleh LKS yang
dibagikan oleh guru. (konteks)

Setiap perwakilan kelompok

a.
pengertian

jaring-jaring

kubus

balok.

6.3.2. Mengidentifikasi
6.3.3. Menggambar

kubus dan balok.

b.

jaring-

dan

Tes

Non

Teknik:

Tes
dan

c.

dan balok.

Observasi
Bentuk

tes:

Soal

uraian dan

Conscience

6.3.5. Berani

Jenis: Tes

tertulis

jaring-jaring

6.3.4. Membuat jaring-jaring kubus

Lembar

Pengamata

mengungkapkan

pendapat di hadapan guru
dan teman.

Compassion

dengan apa yang disebutkan

6.3.6. Bekerjasama

dalam LKS mereka (kardus

dan

jaring kubus dan balok.

maju ke depan kelas untuk
mengambil benda yang sesuai

Penilaian

Competence
6.3.1. Menjelaskan

128

mengidentifikasi

dalam

jaring-

jaring kubus dan balok.

d.

n

Pedoman

skoring:

(terlampir)

Alokasi

Sumber

Waktu
3 JP

(3 x 40
menit)

Bahan/Alat
-

Lingkungan

1.

Tim Bina

Sumber:

Karya Guru.
2007.

Terampil

Berhitung

Matematika
untuk SD
Kelas V.
Jakarta:

Erlangga

2. Saepudin,
Aep dkk.

2009. Gemar
Belajar

Matematika

untuk Siswa

SD/MI Kelas
V. Jakarta:

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

Indikator

biskuit dan kardus bedak, dan
gunting).
6.

(model

dan

membongkar

media

pengalaman)

Siswa

Penilaian

129
Alokasi

Sumber

Waktu

Bahan/Alat
Erlangga

3. Hardi, dkk.

2009. Pandai
Berhitung

kubus dan balok yang sudah

Matematika

mereka dapatkan. (model dan
7.

pengalaman)

Siswa

diminta

untuk Sekolah
Dasar

untuk

danMadrasah

mengamati jaring-jaring dari

Ibtidaiyah

media kubus dan balok yang

Kelas V.

telah mereka bongkar.
8.

(pengalaman)

Siswa

diminta

untuk

menggambarkan jaring-jaring

kubus dan balok yang berbeda
dari media kubus dan balok
yang

sudah

sebelumnya.
9.

pengalaman)

Siswa

dibongkar

(model

diminta

dan

untuk

Jakarta:

Depdiknas

Media:
-

Benda-benda

yang

berbentuk

kubus dan
balok

(kardus roti
dan kardus

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Pengalaman Belajar

Indikator

memotong jaring-jaring kubus
dan balok yang berbeda yang

baru saja mereka buat. (model
dan pengalaman)

10. Setiap perwakilan kelompok
mempresentasikan
diskusi

kelompok

hasil

secara

bergantian di depan kelas.
(interaktivitas

dan

pengalaman)

11. Siswa bersama dengan guru
membuat

kesimpulan

mengenai materi yang sudah
dipelajari

hari

ini.

(pemanfaatan hasil konstruksi
siswa)

12. Siswa

mengerjakan

evaluasi. (evaluasi)

soal

13. Refleksi: Guru menanyakan

kepada siswa tentang perasaan

Penilaian

130
Alokasi

Sumber

Waktu

Bahan/Alat
bedak).

-

Gunting

Penggaris

-

Kertas

-

Lingkungan

manila

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

siswa

selama

pelajaran.
refleksi)

14. Aksi:

setelah

(keterkaitan

mempelajari

kubus

Penilaian

mengikuti

Menuliskan

jaring

Indikator
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dan

(keterkaitan dan aksi)

Alokasi

Sumber

Waktu

Bahan/Alat

dan

rencana

jaringbalok.

15. Tindak lanjut: Siswa diminta

mempelajari kembali di rumah
materi yang sudah dipelajari

Jaring-jaring

bangun ruang
(kerucut dan
tabung)

hari ini. (keterkaitan)

Pertemuan 5
1.

2.
3.

Siswa dibagi dalam kelompok
menggunakan

(pengalaman)

undian.

Siswa memperoleh LKS yang
dibagikan oleh guru. (konteks)

Setiap perwakilan kelompok
maju ke depan kelas untuk
mengambil benda yang sesuai

a.

Competence
6.3.1 Menjelaskan
jaring-jaring
tabung.

pengertian

kerucut

6.3.2 Mengidentifikasi

dan

b.

jaring-

jaring-jaring

6.3.4 Membuat

jaring-jaring

kerucut dan tabung.

dan

Tes

Teknik:

Tes
dan

c.

Sumber:

Non

tertulis

jaring kerucut dan tabung.

6.3.3 Menggambar

Jenis: Tes

Observasi
Bentuk

1.

3 JP

(3 x 40
menit)

Tim Bina

Karya Guru.
2007.

Terampil

Berhitung

Matematika
untuk SD
Kelas V.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

Indikator

dengan apa yang disebutkan
dalam

LKS

mereka

(topi

ulangtahun dan toples). (model
4.

dan pengalaman)

Siswa

kerucut

membongkar
dan

tabung

media
yang

sudah mereka dapatkan dan

mengetahui jaring-jaring dari
setiap
5.

media.

pengalaman)

Siswa

(model

diminta

dan

untuk

mengamati jaring-jaring dari
media kerucut dan tabung

yang telah mereka bongkar.
6.

(pengalaman)

Siswa

diminta

untuk

menggambarkan jaring-jaring
kerucut

berbeda

dan

dari

tabung

kerucut

yang
dan

tabung yang sudah dibongkar

Penilaian

kerucut dan tabung.

Conscience

6.3.5 Berani

tes:

mengungkapkan

dan teman.

Lembar

mengidentifikasi

Pengamata
d.

Compassion

dalam

jaring-

jaring kerucut dan tabung.

Soal

uraian dan

pendapat di hadapan guru

6.3.6 Bekerjasama
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n

Pedoman

skoring:

(terlampir)

Alokasi
Waktu

Sumber

Bahan/Alat
Jakarta:

Erlangga

2. Saepudin,
Aep dkk.

2009. Gemar
Belajar

Matematika

untuk Siswa

SD/MI Kelas
V. Jakarta:
Erlangga

3. Hardi, dkk.

2009. Pandai
Berhitung

Matematika

untuk Sekolah
Dasar

danMadrasah
Ibtidaiyah
Kelas V.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

sebelumnya

berkelompok
7.

pengalaman).

Siswa

memotong
kerucut

(model

diminta

dan

Indikator
secara

dan

untuk

jaring-jaring

tabung

Penilaian

133
Alokasi

Sumber

Waktu

Bahan/Alat
Jakarta:

Depdiknas

Media:
-

yang

tabung (topi

Setiap perwakilan kelompok
diskusi

kelompok

(interaktivitas

secara
dan

pengalaman)

Siswa bersama dengan guru
membuat

kesimpulan

mengenai materi yang sudah
dipelajari

hari

ini.

(pemanfaatan hasil konstruksi
siswa)

ulang tahun

hasil

bergantian di depan kelas.

9.

kerucut dan

buat. (model dan pengalaman)
mempresentasikan

yang

berbentuk

berbeda yang baru saja mereka
8.

Benda-benda

-

dan toples).
Gunting

Penggaris
Kertas

manila

Lingkungan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Pengalaman Belajar
10. Siswa

mengerjakan

Indikator

134

Penilaian

soal

Alokasi

Sumber

Waktu

Bahan/Alat

evaluasi yang dibagikan oleh
guru. (evaluasi)

11. Refleksi: Guru menanyakan

kepada siswa tentang perasaan
siswa

selama

mengikuti

pelajaran hari ini. (keterkaitan
dan refleksi)

12. Aksi:

setelah

Menuliskan

mempelajari

rencana

jaring-

jaring kerucut dan tabung.
(keterkaitan dan aksi)

13. Tindak lanjut: Siswa diminta

mempelajari kembali di rumah
materi yang sudah dipelajari

Jaring-jaring

bangun ruang
(kubus,
balok,

kerucut dan

hari ini. (keterkaitan)

Pertemuan 6
1.

2.

Guru menjelaskan petunjukpetunjuk dalam mengerjakan
soal evaluasi. (interaktivitas)
Siswa

mengerjakan

soal

Competence

a.

6.3.1 Menyelesaikan soal evaluasi
mengenai pengertian jaringjaring kubus, balok, kerucut

b.

Jenis: Tes

dan

Tes

Non

Teknik:

Tes

2 JP

(2 x 40
menit)

Sumber:
1.

Tim Bina

Karya Guru.
2007.

Terampil

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi

Pengalaman Belajar

Pokok

evaluasi

tabung)

3.

(evaluasi)

secara

Indikator

individu.

Siswa bersama dengan guru
membuat

kesimpulan

mengenai materi yang sudah
dipelajari

hari

ini.

(pemanfaatan hasil konstruksi
4.

siswa)

Refleksi: Guru menanyakan
kepada

perasaan

siswa

mengerjakan
5.

soal

selama

evaluasi.

(keterkaitan dan refleksi)

Aksi:

setelah
jaring

6.

siswa

bagaimana

Menuliskan

mempelajari
bangun

(keterkaitan dan aksi)

rencana

jaringruang.

Tindak lanjut: Siswa diminta
untuk mempelajari di rumah

materi selanjutnya dari buku
paket. (keterkaitan)

135

Penilaian

dan tabung.

tertulis

jaring bangun ruang kubus,

Observasi

6.3.2 Menggambarkan jaring-

balok, kerucut dan tabung.

Conscience
6.3.3 Jujur

dalam

dan
c.

Pengamata

bangun ruang kubus, balok,
dalam

mengerjakan

soal evaluasi jaring-jaring
bangun ruang kubus, balok,
kerucut dan tabung.

Compassion

6.3.5 Menghargai teman lain yang

Soal

Lembar

soal evaluasi jaring-jaring

6.3.4 Teliti

tes:

uraian dan

mengerjakan

kerucut dan tabung.

Bentuk

d.

n

Pedoman

skoring:

(terlampir)

Alokasi
Waktu

Sumber

Bahan/Alat
Berhitung

Matematika
untuk SD
Kelas V.
Jakarta:

Erlangga

2. Saepudin,
Aep dkk.

2009. Gemar
Belajar

Matematika

untuk Siswa

SD/MI Kelas
V. Jakarta:
Erlangga

3. Hardi, dkk.

mengerjakan soal evaluasi

2009. Pandai

kubus, balok, kerucut dan

Matematika

jaring-jaring bangun ruang

Berhitung

tabung.

untuk Sekolah
Dasar
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Standar

Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Pengalaman Belajar

Indikator

Penilaian
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Alokasi
Waktu

Sumber

Bahan/Alat

danMadrasah
Ibtidaiyah
Kelas V.
Jakarta:

Depdiknas

Media:

- Lingkungan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
rt 

  

     

  / tanggal / pertemuan : Rabu / 17 April 2013/1
Kelas / semester



:V/2

Materi

: Sifat-sifat Bangun Ruang (kubus

Alokasi Waktu

: 3 x 40 menit

dan balok)

A. Standar Kompetensi

Geometri dan Pengukuran

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.
B. Kompetensi Dasar

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang.

C. Indikator
 !"t"#$"
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.

Menjelaskan pengertian bangun ruang. (%&'(s)

Menyebutkan sifat-sifat prisma segi empat (kubus). (%&'(s)
*++ &),)

Menyebutkan sifat-sifat prisma segi empat (balok). (%&'(s)
*++ &),)

Menggambarkan bangun prisma segi empat (kubus dan balok).
(++ &),)

#-$."#$"
6.2.5.

Berani mengungkapkan pendapat di hadapan guru dan teman.

6.2.6.

Teliti dalam mengidentifikasi sifat-sifat prisma segi empat (kubus

(/'0(t11vt 2

dan balok).

)
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345678894:
6.2.7.

Bekerjasama dalam mengidentifikasi sifat-sifat prisma segi empat
(kubus dan balok). (;<=>r?@tAAvt?

s)

BC Tujuan Pembelajaran
3456DtD:ED

Siswa mampu menjelaskan pengertian bangun ruang tanpa melihat
buku.

Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat prisma segi empat (kubus) tanpa
melihat buku.

Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat prisma segi empat (balok) tanpa
melihat buku catatan.

Siswa mampu menggambarkan bangun prisma segi empat (kubus dan
balok) dengan benar.
34:8E9D:ED

Siswa berani mengungkapkan pendapat di hadapan guru dan teman.

Siswa bersikap teliti dalam mengidentifikasi sifat-sifat prisma segi
empat (kubus dan balok).

345678894:

Siswa mampu bekerjasama dalam mengidentifikasi sifat-sifat prisma
segi empat (kubus dan balok).

E. Materi Pembelajaran

Sifat-sifat bangun ruang (kubus dan balok)

F. Pendekatan dan Metode
Pendekatan
Metode

: PMRI dan PPR

: Tanya jawab, diskusi, presentasi.
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Deskripsi Kegiatan

Alokasi Waktu

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Guru dan siswa melakukan salam pembuka.

2. Salah satu siswa maju ke depan kelas untuk
memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai.

3. Guru melakukan presensi.

4. Guru memeriksa kesiapan siswa untuk mengikuti

pelajaran (siswa dalam kondisi tenang, menyiapkan
buku pelajaran).

5. Siswa

mendengarkan

penjelasan

mengenai

peraturan-peraturan yang berlaku selama pelajaran
berlangsung seperti:
-

Siswa

-

Siswa menghargai teman lain yang sedang

-

Siswa yang akan bertanya diminta untuk tunjuk

-

diharapkan

untuk

tenang

mengikuti proses pembelajaran.

2 menit
1 menit
1 menit

3 menit

mengungkapkan pendapat.

jari terlebih dahulu, kemudian setelah guru
menyebutkan namanya, siswa dapat bertanya.

Siswa diharapkan untuk tertib selama mengikuti
proses pembelajaran. (FGHIJKLtFFvKt M)

Guru mengajak siswa untuk menyerukan yelyel

Kelas V, T, O, P, top banget

(pIGNKOKPKG)

7. Apersepsi:
-

1 menit

selama

6. Motivasi:
-

.

Guru menceritakan cerita singkat kepada siswa
tentang sebuah kamar mandi .
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8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

1 menit

5 menit

1 menit
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QRSTUVUW XWtT (90 menit)

1. Siswa dengan bantuan guru bertanya jawab

3 menit

2. Siswa menyebutkan macam-macam bangun ruang.

2 menit

3. Siswa dibagi dalam kelompok menggunakan

3 menit

4. Siswa yang memperoleh undian dengan gambar

2 menit

mengenai pengertian bangun ruang. (YZ[\]^_tYYvt^`)

(p
\Za^b^c^Z)

undian. (d\Za^b^c^Z)

yang sama, berkumpul dalam satu kelompok, dan
setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang. (cef\b)

5. Siswa memperoleh LKS yang dibagikan oleh guru.

2 menit

6. Siswa memperoleh penjelasan dari guru mengenai

3 menit

7. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan kelas

2 menit

(_eZ[\_s)

petunjuk pengerjaan LKS. (d\Za^b^c^Z)

untuk mengambil benda yang sesuai dengan apa
yang disebutkan dalam LKS.

8. Siswa berdiskusi untuk menggambar benda yang

mereka peroleh (kardus biskuit dan bedak). (cef\b
f^Z d\Za^b^c^Z)

9. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada
dalam LKS untuk membantu mereka menemukan

15 menit

10 menit

sifat-sifat prisma segi empat (kubus dan balok).
(cef\b f^Z d\Za^b^c^Z)

10. Siswa berdiskusi bersama untuk mengidentifikasi

sifat-sifat prisma segi empat (kubus dan balok).
(YZ[\]^_tYv Yt^`)

11. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
secara bergantian di depan kelas dengan cara
ditunjuk oleh guru. (YZ[\r^_tYYvt^` f^Z d\Za^b^c^Z)

12. Kelompok

lain

memberikan

tanggapan

dari

10 menit

10 menit

10 menit
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presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok
presentasig (hijklmkknkl okpqr stlpnuspq pqskwv

qlniwkstqqvkt pv xkl hilykrkjkl)

13. Guru memberikan tanggapan dari presentasi yang
sudah

dilakukan

oleh

kelompok

(p
ijklmkknkl okpqr stlpnwuspq pqskw)

presentasi.

14. Setelah setiap kelompok maju, setiap kelompok

diminta untuk mengumpulkan kembali benda yang
sudah diamati.

10 menit

2 menit

15. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya apabila

3 menit

16. Siswa diminta untuk mengumpulkan LKS yang

2 menit

ada materi yang kurang dipahami.
sudah dikerjakan.

z{|}~~ }r (15 menit)

1. Siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan
mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini.
(pijklmkknkl okpqr stlpnwuspq pqskw)

1 menit

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan

7 menit

3. Refleksi: Guru menanyakan kepada siswa tentang:

2 menit

oleh guru. (ivkrukpq)
-

-

-

Bagaimana perasaan siswa?

Apakah siswa sudah memahami tentang sifatsifat prisma tegak segi empat (kubus dan
balok).

Apakah siswa mengalami kesulitan untuk
menemukan sifat-sifat prisma tegak segi empat
(kubus dan balok).

Siswa diminta untuk memberikan ceck list pada

gambar emoticon yang dibagikan. (keterkaitan
dan refleksi)
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4. Aksi:
-

Setelah kalian mempelajari tentang kubus dan
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2 menit

balok, coba kalian amati benda-benda yang ada
di sekitar rumahmu yang berbentuk balok dan

-

kubus!

Tulislah benda-benda tersebut dalam buku
tugasmu kemudian laporkan kepada gurumu!
( t rt 

5. Tindak lanjut:
-

)

Siswa diminta mempelajari kembali materi
yang sudah dipelajari di rumah. ( t rt)

1 menit

6. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa

1 menit

7. Siswa mengucapkan salam kepada guru.

1 menit

sebelum pulang.

Total

Keterangan:

120 menit

PMRI 1 = penggunaan konteks

PPR 1 = konteks

PMRI 3 = pemanfaatan hasil

PPR 3 = refleksi

PMRI 2 = penggunaan model
kostruksi siswa

PMRI 4 = interaktivitas
PMRI 5 = keterkaitan

PPR 2 = pengalaman
PPR 4 = aksi

PPR 5 =evaluasi

H. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber pembelajaran

Tim Bina Karya Guru. 2007.    t        
Jakarta: Erlangga

Saepudin, Aep dkk. 2009.        sw
    
Jakarta: Depdiknas
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Hardi, dkk. 2009.  ¡¢ £ ¤¥¦§£t¨¡© ª «¥¬ «£ ¨¡«¨ ®¥¯° § ± ² ¦ ¢ ¡
ª ¢¦ ² § ³´«£¢ £y § µ¥° ² ¶· Jakarta: Depdiknas

2. Media pembelajaran

a. Benda-benda yang berbentuk kubus dan balok (kardus biskuit dan kardus bedak).
b. Lingkungan

¸¹ º»n
¼½l ¼½¾

a. Jenis

: Tes

c. Bentuk tes

: Soal uraian

b. Teknik

d. Pedoman skoring

: Tes tertulis

:

2

10
Yogyakarta, 17 April 2013

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Andrea Galuh Pusporini, S.Pd.

Imaculata Ratna Adviani
Mengetahui,

Kepala Sekolah

R. Sutamta, S.Pd.
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Lampiran 1
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Kamar Mandi

Keluarga Ani beranggotakan 4 orang, yaitu ayah Ani yang bernama

Hasan, ibu Ani yang bernama Susi dan adik Ani yang bernama Doni. Pada suatu
hari, semua anggota keluarga berkumpul, ayah Ani memulai pembicaraan dengan

mengungkapkan rencananya untuk membangun sebuah kamar mandi baru karena
kamar mandi yang ada sudah kurang baik dan dirasa kurang luas.

Setelah berembuk didapatkan keputusan untuk membuat kamar mandi

dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter dan tinggi 3 meter. Di dalam kamar

mandi akan dipasang sebuah kloset, dan bak mandi yang berukuran 1 meter
sehingga dapat diketahui bahwa volume bak mandi tersebut 1 meter kubik (1 m3).

Pak Hasan bertanya kepada seluruh anggota keluarga apakah mereka menyetujui
rencana Pak Hasan tersebut atau tidak. Setelah berdiskusi ternyata semua anggota
keluarga menyetujuinya.
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Lampiran 2
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¿ÀTERI AJAR

Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi
oleh beberapa sisi.

Macam-macam bangun ruang antara lain:
-

Kubus

-

Prisma tegak segi tiga

-

Tabung

-

Bola

-

Balok

-

Kerucut

-

Limas

Kubus merupakan balok yang istimewa karena panjang rusuk pada kubus
keseluruhannya berukuran sama.

Kubus dan balok termasuk prisma segi empat karena kedua bangun
tersebut memiliki alas yang berupa persegi atau persegi panjang.
KUBUS

Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh enam bidang
sisi yang berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8
titik sudut.

☜Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun
ruang.

Sisi merupakan bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun

ruang dengan ruangan di sekitarnya.

Titik sudut adalah titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah tiga atau

lebih.

Sifat-sifat kubus yaitu:
-

Memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama.

-

Memiliki 8 buah titik sudut.

-

Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama.

Memiliki 8 buah sudut yang sama besar yaitu 900.
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Gambar Kubus

BALOK
ÁÂÃOK

Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tiga pasang
persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di antaranya

berukuran berbeda.

Sifat-sifat balok yaitu:
-

Memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang.

-

Memiliki 3 pasang sisi yang kongruen.

-

Memiliki 8 titik sudut.

Memiliki 12 rusuk (4 rusuk tegak, 4 rusuk samping, dan 4 rusuk
panjang).

Gambar Balok
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Lampiran 3

ÄÅÆÅ-KISI SOAL EVALUASI

No
1.

2.

3.

Indikator
Menjelaskan pengertian
bangun ruang.

Sifat-sifat prisma segi empat
(kubus).

Sifat-sifat prisma segi empat
(balok).

Item-item
Menjelaskan

pengertian bangun
ruang.

Menyebutkan 4 sifat
kubus.

Menggambarkan
kubus.

Menyebutkan 4 sifat
balok.

Menggambarkan
balok.

No.

soal
1
2
4
3
5
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Lampiran 4
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ÇOAL EVALUASI

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat!
1. Jelaskan pengertian bangun ruang!

2. Sebutkan 4 sifat-sifat prisma segi empat (kubus)!
3. Sebutkan 4 sifat-sifat prisma segi empat (balok)!

4. Gambarkan sebuah kubus dengan panjang sisi 4 cm!

5. Gambarkan sebuah balok dengan ukuran bebas sesuai keinginan kalian!
KUNCI JAWABAN
1. Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi
oleh beberapa sisi. Bangun ruang disebut juga bangun tiga dimensi.

2. Sifat-sifat kubus yaitu:
-

Memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama.

-

Memiliki 8 buah titik sudut.

-

-

Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama.

Memiliki 8 buah sudut yang sama besar yaitu 900.

Memliki ruang.

Memiliki sisi yang berbentuk persegi.

3. Sifat-sifat balok yaitu:
-

Memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang.

-

Memiliki 3 pasang sisi yang kongruen.

-

-

Memiliki 8 titik sudut.

Memiliki 12 rusuk (4 rusuk tegak, 4 rusuk samping, dan 4 rusuk
panjang).

Memiliki 8 buah sudut yang sama besar yaitu 900.

Memliki ruang.
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4. Gambar kubus

5. Gambar balok
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Lampiran 5
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ÈEDOMAN SKORING

ÉÊËÌÍtÍÎÏÍ
No soal
1

Skor
1

Menjelaskan pengertian bangun ruang namun kurang lengkap.

2

Mampu menyebutkan pengertian bangun ruang dengan lengkap.

2

Menyebutkan dengan 1 jawaban benar.

1
2

3
4
5
1

3

2
3
4
5

4

Menyebutkan namun semua jawaban salah.
Menyebutkan dengan 2 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 3 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 4 jawaban benar.

Menyebutkan namun semua jawaban salah.
Menyebutkan dengan 1 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 2 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 3 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 4 jawaban benar.

1

Mampu menggambar walaupun tidak tepat dan tidak rapi.

2

Mampu menggambar kubus, namun kurang tepat dan kurang rapi.

4

Mampu menggambar kubus dengan tepat dan rapi.

3
1

5

Keterangan

2
3
4

Mampu menggambar kubus dengan tepat, namun tidak rapi.
Mampu menggambar walaupun tidak tepat dan tidak rapi.

Mampu menggambar balok, namun kurang tepat dan kurang rapi.
Mampu menggambar balok dengan tepat, namun tidak rapi.
Mampu menggambar balok dengan tepat dan rapi.
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Lampiran 6
GAMBAR PEMBENTUKAN KELOMPOK
Siswa dibentuk menjadi 6 kelompok sesuai 6 jenis gambar yang sudah
disediakan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
ÐÑrÑt ÒÓÔÕ Ö

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Condongcatur

Kelas / semester

:V/2

Hari / tanggal / pertemuan : Senin / 21 April 2013/1
Materi

: Sifat-sifat Bangun Ruang (tabung

Alokasi Waktu

: 3 x 40 menit

dan kerucut)

A. S×aØÙaÚ KÛÜÝÞ×ÞØßà

GÞÛÜÞ×Úà ÙaØ PÞØáâãâÚaØ

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.
B. KÛÜÝÞ×ÞØßà DaßäÚ

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang.

C. IØÙàãa×ÛÚ
åæçèétéêëé
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.

Mengidentifikasi sifat-sifat kerucut dan tabung. (ìíÕîÑïs ðÔÕ
ÐÑÕññÓÕÔÔÕ ÒíðÑò)

Menyebutkan sifat-sifat kerucut dan tabung. (ìíÕîÑïs ðÔÕ

ÐÑÕññÓÕÔÔÕ ÒíðÑò)

Menggambarkan bangun kerucut dan tabung. (ÐÑÕññÓÕÔÔÕ ÒíðÑò)

åæêóëôéêëé
6.2.4.

Berani mengungkapkan pendapat di hadapan guru dan teman.

6.2.5.

Teliti dalam mengidentifikasi sifat-sifat kerucut dan tabung.

(õÕîÑöÔït÷÷vÔt ø

)

åæçèùóóôæê
6.2.6.

Bekerjasama dalam mengidentifikasi sifat-sifat kerucut
tabung. (õÕîÑöÔït÷÷vÔt ø

)

dan
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úû Tüýüaþ Pÿ bÿ aýa aþ

t  

Siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat kerucut dan tabung tanpa
melihat buku.

Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat kerucut dan tabung tanpa melihat
buku catatan.

Siswa mampu menggambarkan bangun kerucut dan tabung dengan
benar.

  

Siswa berani mengungkapkan pendapat di hadapan guru dan teman.

Siswa bersikap teliti dalam mengidentifikasi sifat-sifat kerucut dan
tabung.

 

Siswa mampu bekerjasama dalam mengidentifikasi sifat-sifat kerucut
dan tabung.



 

E. Ma ÿ Pÿ bÿ aýa aþ

Sifat-sifat bangun ruang (kerucut dan tabung)





F. Pÿþ ÿ a aþ aþ Mÿ
Pendekatan
Metode

ÿ

: PMRI dan PPR

: Tanya jawab, diskusi, presentasi.

a-aþa Kÿa aþ Pÿ bÿaýaaþ
Dÿ Kÿa aþ
Kÿa aþ Aa (15 menit)

G. Laþ

1. Guru dan siswa melakukan salam pembuka.

2. Salah satu siswa maju ke depan kelas untuk
memimpin doa bersama sebelum pelejaran dimulai.

a Wa ü

A

1 menit
2 menit
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3. Guru melakukan presensi (menanyakan adakah

1 menit

4. Guru memeriksa kesiapan siswa untuk mengikuti

1 menit

siswa yang tidak masuk).

pelajaran (siswa dalam kondisi tenang, menyiapkan
buku pelajaran).

5. Siswa

mendengarkan

penjelasan

mengenai

peraturan-peraturan yang berlaku selama pelajaran
berlangsung seperti:
-

Siswa

-

Siswa menghargai teman lain yang sedang

-

Siswa yang akan bertanya diminta untuk tunjuk

-

diharapkan

tenang

mengikuti proses pembelajaran.

selama

mengungkapkan pendapat.

jari terlebih dahulu, kemudian setelah guru
menyebutkan namanya, siswa dapat bertanya.

Siswa diharapkan untuk tertib selama mengikuti

tvt )

proses pembelajaran. (

6. Motivasi:
-

untuk

Guru mengajak siswa untuk menyerukan yelyel
(p

Kelas V, T, O, P, top banget

 !)

1 menit

.

7. Apersepsi:
-

3 menit

Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai

5 menit

pesta ulang tahun anak-anak yang biasanya

identik dengan hiasan-hiasan salah satunya topi
ulang tahun yang berbentuk kerucut, selain itu

banyak terdapat gelas-gelas yang berbentuk
tabung.

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

1 menit

1. Siswa dengan dibimbing oleh guru mengingat-ingat

3 menit

"#$%&'&( )(%t

(90 menit)
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kembali tentang materi yang sudah dipelajari pada

*+,-./0t**v/t 1)

pertemuan sebelumnya. (

2. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang materi

yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.

-+2/3/4/+)

(p

2 menit

3. Siswa dibagi dalam kelompok menggunakan

3 menit

4. Siswa yang memperoleh undian dengan gambar

2 menit

5-+2/3/4/+)

undian. (

yang sama, berkumpul dalam satu kelompok, dan

467-3)

setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang. (

5. Siswa memperoleh LKS yang dibagikan oleh guru.

2 menit

6. Siswa memperoleh penjelasan dari guru mengenai

3 menit

7. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan kelas

2 menit

06+,-0s)

(

5-+2/3/4/+)

petunjuk pengerjaan LKS. (

untuk mengambil benda yang sesuai dengan apa
yang disebutkan dalam LKS mereka.

8. Siswa berdiskusi untuk menggambar benda yang

mereka peroleh (kaleng susu dan topi ulang tahun).

467-3 7/+ 5-+2/3/4/+)

(

9. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada
dalam LKS untuk membantu mereka menemukan
sifat-sifat

kerucut

dan

5-+2/3/4/+)

tabung.

15 menit

10 menit

467-3 7/+

(

10. Siswa berdiskusi bersama untuk mengidentifikasi

10 menit

11. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok

10 menit

*+,-./0t*v */t 1)

sifat-sifat kerucut dan tabung. (

secara bergantian di depan kelas dengan cara

*+,-r/0t**v/t 1 7/+ 5-+2/3/4/+)

ditunjuk oleh guru. (

12. Kelompok

lain

memberikan

tanggapan

dari

presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok

10 menit
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89:;<=;;>;< ?;@AB CD<@>EC@A @A;ws F
A<>9G;CAtAv;t @F H;< 89<I;B;:;<)
presentasi. (

13. Guru memberikan tanggapan dari presentasi yang
sudah

dilakukan

oleh

kelompok

presentasi.

9:;<=;;>;< ?;@AB CD<@>GEC@A @A;ws )

(p

14. Setelah setiap kelompok maju, setiap kelompok
diminta untuk mengumpulkan kembali benda yang
sudah diamati.

10 menit

2 menit

15. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya apabila

3 menit

16. Siswa diminta untuk mengumpulkan LKS yang

3 menit

ada materi yang kurang dipahami.
sudah dikerjakan.

JKLMNONP QRkMr

(15 menit)

1. Siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan

mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini.

9:;<=;;>;< ?;@AB CD<@>GEC@A @A;ws )

(p

1 menit

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan

7 menit

3. Refleksi: Guru menanyakan kepada siswa tentang:

2 menit

9;BE;@A)

oleh guru. ( v
-

Bagaimana perasaan siswa?

Apakah siswa sudah memahami tentang sifatsifat kerucut dan tabung.

-

Apakah siswa mengalami kesulitan untuk

-

S9SC BA@> pada
gambar 9:D>ASD< yang dibagikan. (C9>9GC;A>;<
H;< G9=B9C@A)

menemukan sifat-sifat kerucut dan tabung.

Siswa diminta untuk memberikan

4. Aksi:
-

Amatilah benda-benda di sekitar rumah kalian

yang berbentuk kerucut dan tabung kemudian

C9>9GC;A>;<

catatlah dalam buku PR kalian! (

2 menit
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TUV UWXY)

5. Tindak lanjut:
-

Siswa diminta mempelajari kembali materi

WZZWUYUV

yang sudah dipelajari di rumah. ( t r t )

1 menit

6. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa

1 menit

7. Siswa mengucapkan salam kepada guru.

1 menit

sebelum pulang.

[\ ]

T a

Keterangan:

120

PMRI 1 = penggunaan konteks

PPR 1 = konteks

PMRI 3 = pemanfaatan hasil

PPR 3 = refleksi

PMRI 2 = penggunaan model
kostruksi siswa

PMRI 4 = interaktivitas

157

^_`a\

PPR 2 = pengalaman
PPR 4 = aksi

PPR 5 =evaluasi

PMRI 5 = keterkaitan

b^b_c da` M_daa P_^b_]aeaca`

H. S

1. Sumber pembelajaran

Tim Bina Karya Guru. 2007.
Jakarta: Erlangga

Saepudin, Aep dkk. 2009.

fZgUhiYj kZglYmt Vn oUpZhUpYWU mVpmW qr sZjUX t .

uZhUg kZjUvUg oUpZhUpYWU mVpmW qYUws qrwox sZjUX ty

Jakarta: Depdiknas

zUVTUY kZglYmt Vn oUpZhUpYWU mVpmW qZW{jUl rUXUg TUV
oUTgUXUl x|pYTUYUyl sZjUX ty Jakarta: Depdiknas

Hardi, dkk. 2009.

2. Media pembelajaran

a. Benda-benda yang berbentuk kerucut dan tabung (topi ulang tahun dan kaleng
susu)

b. Lingkungan
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}~ nl 
a. Jenis

: Tes

c. Bentuk tes

: Soal uraian

b. Teknik

d. Pedoman skoring

: Tes tertulis

:

18

100

Yogyakarta, 22 April 2013

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Andrea Galuh Pusporini, S.Pd.

Imaculata Ratna Adviani
Mengetahui,

Kepala Sekolah

R. Sutamta, S.Pd.
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cut

K
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TERI AJAR

Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut
memiliki 2 sisi dan 1 rusuk.

Kerucut dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada benda:

Kukusan

Topi ulangtahun

Caping

Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga tapi berupa bidang lengkung yang
disebut selimut kerucut.

Sifat-sifat kerucut yaitu:
-

Alasnya berbentuk lingkaran.

-

Kerucut memiliki titik puncak.

-

Kerucut memiliki sisi lengkung sebagai selimut kerucut.
Kerucut memiliki tinggi yang merupakan jarak titik puncak ke bidang
alas.

Gambar kerucut
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Tabung

Tabung adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah

lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang
mengelilingi kedua lingkaran tersebut.

Bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui pada:

Kaleng susu

Sifat-sifat tabung yaitu:
-

celengan

Tabung memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran yang

sebangun dan sejajar.

-

Tabung memiliki sisi lengkung yang disebut

-

Tabung memiliki t

-

tabung

Tabung tidak memiliki titik sudut.

Gambar tabung



utt

yaitu jarak alas dengan sisi atas tabung.
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 ¡¢ £
KISI-KISI SOAL EVALUASI

No

Indikator

Item-item
Menyebutkan 4 sifat

1.

Sifat-sifat kerucut.

kerucut.

Menggambarkan
kerucut.

Menyebutkan 4 sifat
2.

Sifat-sifat tabung

tabung.

Menggambarkan
tabung.

No.

soal
1
3
2
4
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¤¥¦§¨©¥ª «
SOAL EVALUASI
Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan 4 sifat-sifat kerucut!
2. Sebutkan 4 sifat-sifat tabung!

3. Gambarkan sebuah kerucut dengan ukuran bebas sesuai keinginanmu!
4. Gambarkan sebuah tabung dengan ukuran bebas sesuai keinginanmu!

KUNCI JAWABAN
1. Sifat- sifat kerucut yaitu:
-

Alasnya berbentuk lingkaran.

-

Kerucut memiliki titik puncak.

-

-

Kerucut memiliki sisi lengkung sebagai

¬®¨¦¯° ±©¯²¯°.

Kerucut memiliki tinggi yang merupakan jarak titik puncak ke
bidang alas.

Kerucut memiliki ruang.

Memiliki 2 sisi yaitu alas dan selimut kerucut.

2. Sifat-sifat tabung yaitu:
-

Tabung memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran yang

-

Tabung memiliki sisi lengkung yang disebut

-

Tabung memiliki

-

-

sebangun dan sejajar.

Tabung tidak memiliki titik sudut.

¬®¨¦¯° °¥³¯ª´µ

°¨ª´´¨ yaitu jarak alas dengan sisi atas tabung.

Tabung memiliki ruang.

Tabung memiliki 3 buah sisi yaitu sisi alas, sisi atas dan selimut

tabung.
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3. Gambar tabung

4. Gambar kerucut
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¶·¸¹º»·¼ ½
PEDOMAN SKORING
No soal

1

Skor
1

Menyebutkan namun semua jawaban salah.

3

Menyebutkan dengan 2 jawaban benar.

2
4
5
1

2

2
3
4
5

3

Menyebutkan dengan 1 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 3 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 4 jawaban benar.

Menyebutkan namun semua jawaban salah.
Menyebutkan dengan 1 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 2 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 3 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 4 jawaban benar.

1

Mampu menggambar walaupun tidak tepat dan tidak rapi.

2

Mampu menggambar tabung, namun kurang tepat dan kurang rapi.

4

Mampu menggambar tabung dengan benar dan rapi.

3
1

4

Keterangan

2
3
4

Mampu menggambar tabung dengan benar, namun tidak rapi.
Mampu menggambar walaupun tidak tepat dan tidak rapi.

Mampu menggambar kerucut, namun kurang tepat dan kurang rapi.
Mampu menggambar kerucut dengan tepat, namun tidak rapi.
Mampu menggambar kerucut dengan benar dan rapi.
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GAMBAR PEMBENTUKAN KELOMPOK

Siswa dibentuk menjadi 6 kelompok sesuai 6 jenis gambar yang sudah
disediakan.
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ÆÇÈÉÊÈÊ ËÇÌÊÍÎÊÈÊÊÈ ËÇÏÐÇÌÊÑÊÆÊÈ
ÒÓÔÕÓÖ×ØÙ Ú
: ÛD åÜßãæãÞæ çèßâèßéêÜÝÞë
ÛÜÝÞÜß àáßâãâãäÜß
ìÜëã / ÝÜßééÜí / îáëÝáïÞÜß : ðÜñÞ / 24 Aîëãí 2013/3
:ó/2
åáíÜæ ò æáïáæÝáë
ôÜÝáëã
: ÛãõÜÝ-æãõÜÝ BÜßéÞß ðÞÜßé (äÞñÞæö
ñÜíèäö äáëÞêÞÝ âÜß ÝÜñÞßé.)
: 2 ø 40 ïáßãÝ
AíèäÜæã ÷ÜäÝÞ

Ê. Îùúûüúý Íþÿ ùû
þÿùý üúû Ëûýúû
6. ôáïÜÜïã æãõÜÝ-æãõÜÝ ñÜßéÞß âÜß ÞñÞßéÜß ÜßÝÜë ñÜßéÞß
Ð. Íþÿ ùû úúý
6.2. ôáßéãâáßÝãõãäÜæã æãõÜÝ-æãõÜÝ ñÜßéÞß ëÞÜßé.
É. ûüúùþý

t 

6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.

ôáßáíáæÜãäÜß æèÜí áÜíÞÜæã ïáßéáßÜã îáßéáëÝãÜß ñÜßéÞß ëÞÜßé.
(ÙÕÓ)
ôáßáíáæÜãäÜß æèÜí áÜíÞÜæã ïáßéáßÜã æãõÜÝ-æãõÜÝ ñÜßéÞß ëÞÜßé
ÜãÝÞ äÞñÞæö ñÜíèäö äáëÞêÞÝ âÜß ÝÜñÞßé. (ÙÕÓ)
ôáßééÜïñÜëäÜß ñÜßéÞß ëÞÜßé äÞñÞæö ñÜíèäö äáëÞêÞÝ âÜß ÝÜñÞßé.
(ÙÕÓ)



6.2.4.
6.2.5.

âÜíÜï ïáßéáëÜäÜß æèÜí áÜíÞÜæã æãõÜÝ-æãõÜÝ ñÜßéÞß ëÞÜßé
äÞñÞæö ñÜíèäö äáëÞêÞÝ âÜß ÝÜñÞßé.
áíãÝã âÜíÜï ïáßéáëÜäÜß æèÜí áÜíÞÜæã æãõÜÝ -æãõÜÝ ñÜßéÞß ëÞÜßé
äÞñÞæö ñÜíèäö äáëÞêÞÝ âÜß ÝÜñÞßé.
ÞÞë
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6.2.6.

&'()*+,)+- .'/+( 0+-( 1+() /'()',2+3+( 45+0 '6+07+4- 4-8+. -4-8+.
9+()7( ,7+() 37974: 9+053: 3',7;7. <+( .+97(). (=>?@ABC?DDv?BE )

F. GHIHJK LMNOMPJIJQJK
 !RRt %SR

T-4U+ /+/V7 /'(1'0'4+-3+( 45+0 '6+07+4- /'()'(+- V'()',.-+(
9+()7( ,7+() .+(V+ /'0-*+. 9737W

T-4U+ /+/V7 /'(1'0'4+-3+( 45+0 '6+07+4- /'()'(+- 4-8+. -4-8+. 9+()7(
,7+() 1+-.7 37974: 9+053: 3',7;7. <+( .+97() .+(V+ /'0-*+. 9737W
T-4U+ /+/V7 /'())+/9+,3+( 9+()7( ,7+() 37974: 9+053: 3',7;7. <+(
.+97() .+(V+ /'0-*+. 9737 ;+.+.+(W
%#S$R%SR

T-4U+ 2727, <+0+/ /'()',2+3+( 45+0 '6+07+4- 4-8+.-4-8+. 9+()7( ,7+()

37974: 9+053: 3',7;7. <+( .+97().

T-4U+ 9',4-3+V .'0-.- <+0+/ <+0+/ /'()',2+3+( 45+0 '6+07+4- 4-8+.-4-8+.
9+()7( ,7+() 37974: 9+053: 3',7;7. <+( .+97().

 !"##$%
T-4U+ /+/V7 /'()*+,)+- .'/+( 0+-( 1+() /'()',2+3+( 45+0 '6+07+4-

4-8+.-4-8+. 9+()7( ,7+() 37974: 9+053: 3',7;7. <+( .+97().
X. YJZMQ[ LMNOMPJIJQJK

T-8+.-4-8+. 9+()7( ,7+() (37974: 9+053: 3',7;7. <+( .+97()).

\. LMK]M^JZJK ]JK YMZ_]M
`'(<'3+.+(
&'.5<'
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: `'(7)+4+(
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c. defghei-jefghei klgmenef olpqljeresef
tluhsmvum klgmenef

wjxheum yehnz

klgmenef w{ej (15 |}~)

1.   ~  |}  ~   | }| .

2.      

1 menit

|  } } ~ }  ~

|}||~  } | }}| }   ~ | .

3.  |}  ~ }}~.

4.  |}|} }  ~  ~ |}~

}   ~ (   | ~ }~ ~).

5. 

}~}  ~

|}~}~  ~

}  ~-}  ~

 ~

|}~}  ~   }  :

} 

|}~}~ 



-

   }}~ ~ ~ ~ } ~

-

~

|}~}  ~   }  .

}~ ~

1 menit
1 menit
3 menit

} |

-

   ~

2 menit

} |
 

|}|~ |    }  }| ~
  ~  ~ } ~ |~ ~ ~
  }}   }| ~ }}  

-

|}~} ~ ~ | ~ ,     } ~ .

   }}~ ~ ~ |}~~  ~ } 
}}|   |}~}  ~  
  ~   |}|  }  ~  ~
|}~   ~  ~. (v)

6.  :
-

 |}~    ~ |}~} ~ }} } 

(¤¥¦§)

, ¡ ¢, £,   ~} .

7. Apersepsi:
-

1 menit

Siswa dibimbing oleh guru mengingat pelajaran

pada dua pertemuan sebelumnya yaitu tentang
kubus, balok, kerucut dan tabung.

5 menit
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8. Guru

menyampaikan

kegiatan

1 menit

1. Siswa diminta untuk menyimpan semua buku

3 menit

2. Siswa hanya diperkenankan untuk menyiapakan

2 menit

3. Guru

5 menit

pembelajaran hari ini.

tujuan

dan

¨©ª«¬¬® ¯®« (50 menit)

catatan maupun buku paket.
alat tulis di atas meja.
menjelaskan

petunjuk-petunjuk

mengerjakan soal evaluasi. (°±²³´µ¶²°°v²µ·)

dalam

4. Siswa dibagikan soal evaluasi oleh guru. (¶¸±²³¶·)

5 menit

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.

30 menit

6. Siswa mengumpulkan soal evaluasi setelah waktu

5 menit

(³µv ¹ºµ·°)

mengerjakan habis.

¨©ª«¬¬® »¼½«¾ (15 menit)

1. Siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan

mengenai materi yang sudah dilakukan hari ini.
(¿³Àµ±Áµµ²µ± Âµ·°¹ ¶¸±·²´º¶·° ·°·Ãµ)

2. Refleksi: Guru menanyakan kepada siswa tentang:
-

-

Bagaimana perasaan siswa?

5 menit

5 menit

Apakah siswa sudah memahami tentang sifatsifat bangun ruang kubus, balok, kerucut dan
tabung.

Apakah siswa mengalami kesulitan untuk
mengerjakan soal evaluasi? (¶³²³´¶µ°²µ± Äµ±

´³Á¹³¶·°)

3. Aksi:
-

Apa rencana siswa setelah mempelajari sifat-

-

Siswa diminta untuk menuliskan rencana

sifat bangun ruang?

2 menit
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mereka di buku tulis mereka masing-masing.
(ÅÆÇÆÈÅÉÊÇÉË ÌÉË ÉÅÍÊ)

4. Tindak lanjut:
-

Siswa diminta untuk mempelajari di rumah
materi

selanjutnya

(ÅÆÇÆÈÅÉÊÇÉË)

dari

buku

1 menit

paket.

5. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa

1 menit

6. Siswa mengucapkan salam kepada guru.

1 menit

sebelum pulang.

ÎÏÐÑÒ
Keterangan:

PMRI 1 = penggunaan konteks
PMRI 2 = penggunaan model

PMRI 3 = pemanfaatan hasil kostruksi siswa
PMRI 4 = interaktivitas
PMRI 5 = keterkaitan
PPR 1 = konteks

PPR 2 = pengalaman
PPR 3 = refleksi
PPR 4 = aksi

PPR 5 =evaluasi

80 ÓÔÕÖÐ
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×. ØÙÚÛÜÝ Þßà áÜÞâß ãÜÚÛÜäßåßÝßà
1. Sumber pembelajaran

Tim Bina Karya Guru. 2007. æçèéêëìí îçèïìðñòó ôéðçêéðìõé ñòðñõ ö÷

øçíéù ú. Jakarta: Erlangga

Saepudin, Aep dkk. 2009. ûçêéè îçíéüéè ôéðçêéðìõé ñòðñõ öìùýé ö÷/ôþ

øçíéù úÿ Jakarta: Depdiknas

Hardi, dkk. 2009.

éòéì îçèïìðñòó ôéðçêéðìõé ñòðñõ öçõíéï ÷éùéè éò

ôéèéùéï þðìéìéy ï øçíéù úÿ Jakarta: Depdiknas

2. Media pembelajaran
-

Lingkungan

 ãÜàâäßâßà

a. Jenis

: Tes

c. Bentuk tes

: Soal uraian

b. Teknik

: Tes tertulis

d. Pedoman skoring :

44
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Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Andrea Galuh Pusporini, S.Pd.

Imaculata Ratna Adviani
Mengetahui,

Kepala Sekolah

R. Sutamta, S.Pd.
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1.

2.

-  

Menjelaskan pengertian bangun
ruang.

Sifat-sifat prisma segi empat (kubus).

3.

Sifat-sifat prisma segi empat (balok).

4.

Menyebutkan persamaan dan
perbedaan antara kubus dan balok.

5.

7.

172

Sifat-sifat kerucut.

Sifat-sifat tabung.

 !- !

" #$

Menjelaskan pengertian
bangun ruang.

1

Menyebutkan 4 sifat kubus.

2

Menggambarkan kubus.

7

Menyebutkan 4 sifat balok.

3

Menggambarkan balok.

8

Menyebutkan 2 persamaan
dan perbedaan antara kubus
dan balok.

4

Menyebutkan 4 sifat-sifat
kerucut.

5

Menggambarkan kerucut.

9

Menyebutkan 4 sifat-sifat
tabung.

6

Menggambarkan tabung.

10
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%&'()*&+ ,
-./0 12/03/-4
56789:9; <=9>-<=9> ?@ A9B9C @;@ ?6;D9; E6F9E!
1. Sebutkan pengertian bangun ruang!
2. Sebutkan 4 sifat-sifat kubus!
3. Sebutkan 4 sifat-sifat balok!

4. Sebutkan 2 persamaan dan perbedaan antara kubus dan balok!
5. Sebutkan 4 sifat-sifat kerucut!
6. Sebutkan 4 sifat-sifat tabung!
7. Gambarlah

keinginanmu!

kubus

ABCD.EFGH

dengan

ukuran

bebas

sesuai

8. Gambarlah balok ABCD.EFGH dengan ukuran bebas sesuai keinginanmu!
9. Gambarlah kerucut dengan ukuran bebas sesuai keinginanmu!
10. Gambarlah tabung dengan ukuran bebas sesuai keinginanmu!

53GH4 I/J/K/G

1. Bangun ruang adalah adalah sebuah bangun yang memiliki ruang yang
dibatasi oleh beberapa sisi.

2. Sifat-sifat kubus yaitu:
-

Memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama.

-

Memiliki 8 buah titik sudut.

-

-

Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama.

Memiliki 8 buah sudut yang sama besar yaitu 900.

Memliki ruang.

Memiliki sisi yang berbentuk persegi.

3. Sifat-sifat balok yaitu:
-

Memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang.

-

Memiliki 3 pasang sisi yang kongruen.

-

Memiliki 8 titik sudut.
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-

Memiliki 12 rusuk (4 rusuk tegak, 4 rusuk samping, dan 4 rusuk

-

Memiliki 8 buah sudut yang sama besar yaitu 900.

panjang).

-

Memliki ruang.

4. Persamaan dan perbedaan antara kubus dan balok:

LM
1.

2.

3.

4.

NOPQRSRRT

NOPUOVRRT

Memiliki 6 titik sudut, 8 sisi Kubus mempunyai rusuk yang
dan 12 rusuk.

sama panjang, sedangkan rusuk

Termasuk prisma segi empat.

Pada kubus semua sisinya sama

Sama-sama memiliki ruang

pada balok tidak sama panjang.
sedangkan

pada

balok

pasang sisinya kongruen.

tiga

Pada kubus sisinya berbentuk

persegi sedangkan pada balok
berbentuk persegi panjang.

Sama-sama memiliki 8 titik Rusuk pada kubus disebut sisi
sudut yang besarnya 900

sedangkan pada balok disebut
panjang, lebar dan tinggi.

5. Sifat- sifat kerucut yaitu:
-

Alasnya berbentuk lingkaran.

-

Kerucut memiliki titik puncak.

-

Kerucut memiliki sisi lengkung sebagai selimut kerucut.
Kerucut memiliki tinggi yang merupakan jarak titik puncak ke bidang
alas.

6. Sifat-sifat tabung yaitu:
-

Tabung memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran yang

-

Tabung memiliki sisi lengkung yang disebut WXYZ[\] ]^_\`ab

-

sebangun dan sejajar.

Tabung tidak memiliki titik sudut.

Tabung memiliki ]Z`aaZ yaitu jarak alas dengan sisi atas tabung.
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7.

8.

9.

10.
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cdefghdi j
klmnopq rsntuqv
qw xwyz

r{w|

1

2

1

Menyebutkan pengertian bangun ruang namun kurang tepat.

3

Mampu menyebutkan pengertian bangun ruang dengan lengkap.

1
2

2
3
4
5
1

3

2
3
4
5
1

2

4

s}~}|yy

3

Menyebutkan pengertian bangun ruang namun kurang lengkap.
Menyebutkan namun semua jawaban salah.
Menyebutkan dengan 1 jawaban benar.

Menyebutkan dengan 2 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 3 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 4 jawaban benar.

Menyebutkan namun semua jawaban salah.
Menyebutkan dengan 1 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 2 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 3 jawaban benar.
Menyebutkan dengan 4 jawaban benar.

Mampu menyebutkan namun kurang tepat.

-

-

5

balok dengan benar.

y~y

Hanya mampu menyebutkan 1 perbedaan antara kubus dan
balok dengan benar.

Mampu menyebutkan 1 persamaan dan 1 perbedaan antara kubus
dan balok dengan benar.

4

Hanya mampu menyebutkan 1 persaman antara kubus dan

-

Mampu menyebutkan 2 persamaan dan 1 perbedaan antara
kubus dan balok dengan benar.

y~y

Mampu menyebutkan 1 persamaan dan 2 perbedaan antara
kubus dan balok dengan benar.

Mampu menyebutkan 2 persamaan dan 2 perbedaan antara kubus
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dan balok dengan benar.

5

6

7

1

Menyebutkan namun semua jawaban salah.

2

Menyebutkan dengan 1 jawaban benar.

3

Menyebutkan dengan 2 jawaban benar.

4

Menyebutkan dengan 3 jawaban benar.

5

Menyebutkan dengan 4 jawaban benar.

1

Menyebutkan namun semua jawaban salah.

2

Menyebutkan dengan 1 jawaban benar.

3

Menyebutkan dengan 2 jawaban benar.

4

Menyebutkan dengan 3 jawaban benar.

5

Menyebutkan dengan 4 jawaban benar.

1

Mampu menggambar walaupun tidak tepat dan tidak rapi.

2

Mampu menggambar kubus, namun kurang tepat dan kurang rapi.

4

Mampu menggambar kubus dengan tepat dan rapi.

3
1

8

2
3
4
1

9

2
3
4
1

10

2
3
4

Mampu menggambar kubus dengan tepat, namun tidak rapi.
Mampu menggambar walaupun tidak tepat dan tidak rapi.

Mampu menggambar balok, namun kurang tepat dan kurang rapi.
Mampu menggambar balok dengan tepat, namun tidak rapi.
Mampu menggambar balok dengan tepat dan rapi.

Mampu menggambar walaupun tidak tepat dan tidak rapi.

Mampu menggambar kerucut, namun kurang tepat dan kurang rapi.
Mampu menggambar kerucut dengan tepat, namun tidak rapi.
Mampu menggambar kerucut dengan tepat dan rapi.

Mampu menggambar walaupun tidak tepat dan tidak rapi.

Mampu menggambar tabung, namun kurang tepat dan kurang rapi.
Mampu menggambar tabung dengan tepat, namun tidak rapi.
Mampu menggambar tabung dengan tepat dan rapi.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
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D. TÌÍÌaÎ PÏÐbÏÑaÍaÒaÎ

ÓÔÕÖ××t ØÙ×
ÚÛÜÝÞ ßÞßàá ßâãäâåÞÜæÞã àâãçâèéÛÞã äÞèÛãç-äÞèÛãç æáêáÜ ëÞã êÞåìæ
éÞãàÞ ßâåÛíÞé êáæáî
ÚÛÜÝÞ ßÞßàá ßâãçÛëâãéÛïÛæÞÜÛ äÞèÛãç-äÞèÛãç æáêáÜ ëÞã êÞåìæ éÞãàÞ
ßâåÛíÞé êáæá ðÞéÞéÞãî
ÚÛÜÝÞ ßÞßàá ßâãççÞßêÞè äÞèÛãç-äÞèÛãç æáêáÜ ëÞã êÞåìæ éÞãàÞ ßâåÛíÞé
êáæáî
ÚÛÜÝÞ ßÞßàá ßâßêáÞé äÞèÛãç-äÞèÛãç æáêáÜ ëÞã êÞåìæ ëâãçÞã êâãÞè.
ÓÔØñÙò×ØÙ×
ÚÛÜÝÞ êâèÞãÛ ßâãçáãçæÞàæÞã àâãëÞàÞé ëÛ íÞëÞàÞã çáèá ëÞã éâßÞãî
ÓÔÕÖóññòÔØ
ÚÛÜÝÞ ßÞßàá êâæâèäÞÜÞßÞ ëÞåÞß ßâãçÛëâãéÛïÛæÞÜÛ äÞèÛãç-äÞèÛãç æáêáÜ
ëÞã êÞåìæî

E. MaôÏÒõ PÏÐbÏÑaÍaÒaÎ

öÞèÛãç-äÞèÛãç æáêáÜ ëÞã êÞåìæî

F. PÏÎ÷ÏøaôaÎ ÷aÎ MÏôù÷Ï

: úûüý ëÞã úúü
úâãëâæÞéÞã
:
ûâéìëâ
- þÞãÿÞ äÞÝÞê
- DÛÜæáÜÛ

G. LaÎ

-

úèâÜâãéÞÜÛ
- úâãáçÞÜÞã

øa-ÑaÎ øa KÏ õaôaÎ PÏÐbÏÑaÍaÒaÎ
DÏøÒõõ KÏ õaôaÎ
KÏ õaôaÎ AaÑ (15 ßâãÛé)
1. áèá ëÞã ÜÛÜÝÞ ßâåÞæáæÞã ÜÞåÞß àâßêáæÞ.

AÑùøaõ WaøôÌ
1 ßâãÛé
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@ABCDAE (FGHIJKJLJH)

2. MCNOD PDAQ RSRTSUVWSX @ABCDA BSAQDA ADRD PDAQ

2 RSAC[

NDRD, YSUZ@RT@W BDWDR ND[@ ZSWVRTVZ\ BDA NS[CDT

ZSWVRTVZ YSUDAQQV[DZDA 4-5 VUDAQ. (L]^GK)

3. MCNOD BCRCA[D @A[@Z RSASA[@ZDA NDWDX ND[@
DAQQV[D

@A[@Z

(p
GHIJKJLJH)

RSA_DBC

ZS[@D

1 RSAC[

ZSWVRTVZE

4. MCNOD RSRTSUVWSX `aM PDAQ BCYDQCZDA VWSX Q@U@E

2 RSAC[

5. MCNOD RSRTSUVWSX TSA_SWDNDA BDUC Q@U@ RSAQSADC

2 RSAC[

6. MS[CDT TSUODZCWDA ZSWVRTVZ RD_@ ZS BSTDA ZSWDN

2 RSAC[

(b]HcGbs)

TS[@A_@Z TSAQSU_DDA `aM. (FGHIJKJLJH)

@A[@Z RSAQDRYCW YSABD PDAQ NSN@DC BSAQDA DTD
PDAQ BCNSY@[ZDA BDWDR `aM RSUSZD (ZDUB@N YCNZ@C[

BDA ZDUB@N YSBDZ\ BDA Q@A[CAQ). (L]^GK ^JH
FGHIJKJLJH)

7. MCNOD RSRYVAQZDU RSBCD Z@Y@N BDA YDWVZ PDAQ

7 RSAC[

N@BDX RSUSZD BDTD[ZDA BDA RSAQS[DX@C _DUCAQ-

_DUCAQ BDUC NS[CDT RSBCD. (L]^GK ^JH FGHIJKJLJH)

8. MCNOD RSA@WCNZDA TSAQSU[CDA _DUCAQ-_DUCAQ Z@Y@N

5 RSAC[

BDA YDWVZ BSAQDA RSAQQ@ADZDA RSBCD PDAQ
RSUSZD YVAQZDU. (L]^GK ^JH FGHIJKJLJH)

9. MCNOD BCRCA[D @A[@Z RSAQDRD[C _DUCAQ-_DUCAQ BDUC

4 RSAC[

RSBCD Z@Y@N BDA YDWVZ PDAQ [SWDX RSUSZD YVAQZDU.
(p
GHIJKJLJH)

10. MCNOD RSRTSUVWSX NSWSRYDU TV[VAQDA ZSU[DN

2 RSAC[

11. MCNOD BCRCA[D @A[@Z RSAQQDRYDUZDA _DUCAQ-_DUCAQ

10 RSAC[

RDACWD. (b]HcGbs)

Z@Y@N BDA YDWVZ PDAQ YSUYSBD BDUC RSBCD Z@Y@N
BDA YDWVZ PDAQ N@BDX BCYVAQZDU NSYSW@RAPD NSdDUD
YSUZSWVRTVZE (L]^GK ^JH FGHIJKJLJH)
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12. efghi jfkflmi nlmno kpkqmqlr sitflr-sitflr onung

10 kplfm

jil uivqo wilr uptupji wilr uitn gisi kptpoi
unim. (xyz{| z}~ {~}|}x}~)

13. epmfi pthiofvil opvqkqo kpktpgplmigfoil

10 kplfm

igfv jfgongf opvqkqo gpiti uptrilmfil jf jpil
opvig

jplril

iti

jfmnlsno

( ~{}tvt} z}~ {~}|}x}~)

14. pvqkqo

vifl

kpkuptfoil

qvp

rntn

milrriil

jitf

5 kplfm

tpgplmigf wilr gnji jfvionoil qvp opvqkqo

s
tpgplmigf. ({x}~}}}~ } | y~  }w
~{}tvt} z}~ {~}|}x}~)

15. ntn kpkuptfoil milrriil jitf tpgplmigf wilr
gnji

jfvionoil

qvp

opvqkqo

(p{x}~}}}~ } | y~  w
s})

10 kplfm

tpgplmigf.

16. epmpvi pthiofvil jitf gpmfi opvqkqo kisn

10 kplfm

gpmfi opvqkqo jfkflmi nlmno kplrnknvoil
opkuivf kpjfi jil sitflr-sitflr wilr gnji jfunim.

17. efghi jfuptfoil opgpkimil nlmno uptmilwi iiufvi
iji kimptf wilr ontilr jfiikf. (p{~}|}x}~)

18. efghi jfkflmi nlmno kplrnknvoil e wilr
gnji jfoptsioil

Kaa A (15 kplfm)

1. efghi uptgiki jplril rntn kpkunim opgfknvil

2 kplfm

3 kplfm
1 kplfm

kplrplif kimptf wilr gnji jfpvisitf itf flf.
s})
(p{x}~}}}~ } | y~  w

2. efghi kplrptsioil gqiv pivnigf wilr jfuirfoil

7 kplfm

3. pvpogf: ntn kplilwioil opiji gfghi mplmilr

2 kplfm

qvp rntn. ({v}|} )
-

-

Birifkili ptigiil gfghi?

Aioi gfghi gnji kpkiikf mplmilr
sitflr-sitflr onung jil uivqo
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-

A ¡ ¢ £¤£¥ ¦§¨© ª ¦¤ ¡§£«ª¤¬ ¨ «¨¬«¡
¦§¨§¦«¡ ¨

-

¡«¯«£

° ¨

¯ ª±¡²

³¤£¥ °¤¦¤¨¬ «¨¬«¡ ¦§¦¯§®¤¡ ¨ ceck list

 °

© ¦¯ ® emoticon ´ ¨© °¤¯ ©¤¡ ¨µ

(keterkaitan dan refleksi)

4. A¡£¤:

-

 ®¤¨©- ®¤¨©

2 ¦§¨¤¬

³§¬§ª ¢ ¡ ª¤ ¨ ¦§¦§ª  ®¤ ¬§¨¬ ¨©  ®¤¨© ®¤¨© ¡«¯«£ ° ¨ ¯ ª±¡¶ ·±¯

¡ ª¤ ¨

¬«ª¤£¡ ¨ ®§¨· ¨ ´ ¨© ¡ ¨ ¡ ª¤ ¨ ª ¡«¡ ¨
£§¬§ª ¢ ¦§¦§ª  ®¤ ¬§¨¬ ¨©  ®¤¨©- ®¤¨©
-

¡«¯«£ ° ¨ ¯ ª±¡µ

¸«ª¤£ª ¢ ®§¨· ¨ -®§¨· ¨

¬§®£§¯«¬ ° ª ¦

¯«¡« ¬«© £¦«¹ (keterkaitan dan aksi)

5. ¸¤¨° ¡ ª ¨«¬:
-

³¤£¥

°¤¦¤¨¬

¦§¦§ª  ®¤ ¡§¦¯ ª¤ °¤

®«¦ ¢ ¦ ¬§®¤ ´ ¨© £«° ¢ °¤§ª  ®¤ ¢ ®¤
¤¨¤. (keterkaitan)

6. ³ ª ¢ £ ¬« £¤£¥ °¤¦¤¨¬ «¨¬«¡ ¦§¦¤¦¤¨ °± .

7. ³¤£¥ ¦§¨©«· ¡ ¨ £ ª ¦ ¡§ ° ©«®«µ

Tº»a¼

Keterangan:

ÄÄÆ 1 = ¡±¨¬§¡£

ÄÅÆÇ 3 = §¦ ¨È ¬ ¨ ¢ £¤ª

ÄÄÆ 3 = ®§Èª§¡£¤

ÄÅÆÇ 2 = §¨©©«¨ ¨ ¦±°§ª

ÄÅÆÇ 4 = ¤¨¬§® ¡¬¤É¤¬ £
ÄÅÆÇ 5 = ¡§¬§®¡ ¤¬ ¨

1 ¦§¨¤¬
1 ¦§¨¤¬
½¾¿ ÀÁÂÃ»

ÄÅÆÇ 1 = §¨©©«¨ ¨ ¡±¨¬§¡£

¡±£¬®«¡£¤ £¤£¥

1 ¦§¨¤¬

ÄÄÆ 2 = §¨© ª ¦ ¨
ÄÄÆ 4 = ¡£¤

ÄÄÆ 5 =§É ª« £¤
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H. SÊËbÌÍ ÎaÏ MÌÎÐa PÌËbÌÑaÒaÍaÏ
1. ÓÔÕÖ×Ø Ù×ÕÖ×ÚÛÜÛØÛÝ

ÞßÕ BßÝÛ àÛØáÛ âÔØÔã 2007. äåæçèéêë ìåæíêtîïð ñçòåèçòêóç îïòîó ôõ öåëç÷ ø ù
úÛûÛØüÛ: EØÚÛÝýýÛ

ÓÛ×ÙÔþßÝÿ A×Ù þûûã 2009.

åèçæ ìåëççæ ñçòåèçòêóç îïòîó ôêsw
ç ôõñ öåëç÷ øù

úÛûÛØüÛ: D×ÙþßûÝÛ

ÛØþß, þûûã ã

çï çê ìåæíêtîïð ñçòåèçòêóç îïòîó ôåó ëçí õç÷çæ çï

ñç æç÷çí  òê çêyçí öåëç÷ øù úÛûÛØüÛ: D×ÙþßûÝÛ

2.

×þßÛ Ù×ÕÖ×ÚÛÜÛØÛÝ

Û. B×ÝþÛ-Ö×ÝþÛ áÛÝý Ö×ØÖ×ÝüÔû
ûÔÖÔ

þÛÝ

ÖÛÚû

. ×ÝýýÛØß
þã à×ØüÛ ÕÛÝßÚÛ
×. ßÝýûÔÝýÛÝ

(ûÛØþÔ

ÖßûÔßü þÛÝ ûÛØþÔ Ö×þÛû).
Öã âÔÝüßÝý
I. PÌÏÐÑaÐaÏ

: Þ×

Û. ú×Ýß

Öã Þ×ûÝßû

.

þã

B×ÝüÔû ü×

×þÕÛÝ ûØßÝý

: Þ× ü×ØüÔÚß

: ÓÛÚ ÔØÛßÛÝ
:

20

âÔØÔ

10

ýáÛûÛØüÛ,

ÛüÛ ×ÚÛÜÛØÛÝ

AÝþØ×Û âÛÚÔ ÔÙØßÝß, Ó.þã

29 AÙØßÚ 2013

×Ý×Úßüß

ÕÛÔÚÛüÛ ÛüÝÛ AþßÛÝß
×Ýý×üÛÔß,

à×ÙÛÚÛ Ó×ûÚÛ

. ÓÔüÛÕüÛ, Ó.þ
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MATERI AJAR

BaABCA

DCaAAB KRKFKH WGIQKH IKOPQO XKOP VGVYFYZY JQKOOP XKOP RYIKSKWY
EFGH IGIGJKLKK WYWY.
JaDMAB-NaDMABB [CbC\ KRKFKH 6 IQKH LGJWGPY XKOP VGVIIGOSQZ JKOPZKYKO
IKOPQO RKSKJ.

TKUKV-VKUKV
V ]KJYOP-]KJYOP ZQIQW
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fgfhfi jklmkno jfpqfpn- jklmkno jfpqfpn rfpn
skstkpuvw lfpnwfofp tfpnvp gfufl.

Ja^_`a-ba^_`a bacde

xfyfs-sfyfs qflopn-qflopn tfhzw{
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I}~a|

- 
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I-
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 2   

N|
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1
2
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SOAL EVALUASI

Ka a¡ ¢£¤¥-¢£¤¥ ¦§ ba¨a© §¡§ ¦¡ª¤¡ «¬a«!
1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

®¯°±²°³ °´° µ°³¶ ·¸¹°²±º· ·®³¶°³ »°¼¸³¶-»°¼¸³¶ ²º½º±¾
¿°¹½°¼²°³ À ½º°Á »°¼¸³¶-»°¼¸³¶ ²º½º±¾
®¯°±²°³ °´° µ°³¶ ·¸¹°²±º· ·®³¶°³ »°¼¸³¶-»°¼¸³¶ ½°¯Â²¾
¿°¹½°¼²°³ À ½º°Á »°¼¸³¶-»°¼¸³¶ ½°¯Â²¾
KUNCI JAWABAN

°¼¸³¶-»°¼¸³¶ ²º½º± °·°¯°Á
½°³¶º³ ·°Ã°¼.

6

½º°Á ´®¼±®¶¸ µ°³¶ ¹®¹½®³Ãº² ¼°³¶²°¸°³

°¼¸³¶-»°¼¸³¶ ½°¯Â² °·°¯°Á ´®¼±®¶¸ ´°³»°³¶- ´®¼±®¶¸ ´°³»°³¶ µ°³¶
¹®¹½®³Ãº² ¼°³¶²°¸°³ ½°³¶º³ ·°Ã°¼.
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Lampiran 5

NÄ ÅÄÆÇ
1
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PEDOMAN SKORING

SÈÄÉ
1

KÊËÊÉaÌÍÆÌ

ÎÏÐÑÏÒÓÔÕÓÐ ÖÏÐ×ÏØÙÚÓÐ ÑÓØÚÐ×-ÑÓØÚÐ× ÕÛÜÛÔ ÐÓÝÛÐ ÕÛØÓÐ× ÒÏÐ×ÕÓÖÞ

ÎÓÝÖÛ ÝÏÐßÏÜÛÙÕÓÐ ÖÏÐ×ÏØÙÚÓÐ ÑÓØÚÐ×-ÑÓØÚÐ× ÕÛÜÛÔ àÏÐ×ÓÐ
ÒÏÐ×ÕÓÖÞ
áÕâØ ÛÐÙÛÕ ÝÓÔÚÐ×-ÝÓÔÚÐ× ×ÓÝÜÓØ.
1
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐ××ÓÝÜÓØ ãÓÒÓÛÖÛÐ ÙÚàÓÕ ÙÏÖÓÙ àÓÐ ÙÚàÓÕ ØÓÖÚ.
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐ××ÓÝÜÓØ ÑÓØÚÐ×-ÑÓØÚÐ× ÕÛÜÛÔä ÐÓÝÛÐ ÕÛØÓÐ× ÙÏÖÓÙ àÓÐ
2
ÕÛØÓÐ× ØÓÖÚ.
2
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐ××ÓÝÜÓØ ÑÓØÚÐ×-ÑÓØÚÐ× ÕÛÜÛÔ àÏÐ×ÓÐ ÙÏÖÓÙ, ÐÓÝÛÐ
3
ÙÚàÓÕ ØÓÖÚ.
4
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐ××ÓÝÜÓØ ÑÓØÚÐ×-ÑÓØÚÐ× ÕÛÜÛÔ àÏÐ×ÓÐ ÙÏÖÓÙ àÓÐ ØÓÖÚ.
ÎÏÐÑÏÒÓÔÕÓÐ ÖÏÐ×ÏØÙÚÓÐ ÑÓØÚÐ×-ÑÓØÚÐ× ÜÓÒâÕ ÐÓÝÛÐ ÕÛØÓÐ× ÒÏÐ×ÕÓÖÞ
1
3
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐßÏÜÛÙÕÓÐ ÖÏÐ×ÏØÙÚÓÐ ÑÓØÚÐ×-ÑÓØÚÐ× ÜÓÒâÕ àÏÐ×ÓÐ
2
ÒÏÐ×ÕÓÖÞ
áÕâØ ÛÐÙÛÕ ÝÓÔÚÐ×-ÝÓÔÚÐ× ×ÓÝÜÓØ.
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐ××ÓÝÜÓØ ãÓÒÓÛÖÛÐ ÙÚàÓÕ ÙÏÖÓÙ àÓÐ ÙÚàÓÕ ØÓÖÚ.
1
2
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐ××ÓÝÜÓØ ÜÓÒâÕä ÐÓÝÛÐ ÕÛØÓÐ× ÙÏÖÓÙ àÓÐ ÕÛØÓÐ× ØÓÖÚ.
4
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐ××ÓÝÜÓØ ÜÓÒâÕ àÏÐ×ÓÐ ÙÏÖÓÙ, ÐÓÝÛÐ ÙÚàÓÕ ØÓÖÚ.
3
4
ÎÓÝÖÛ ÝÏÐ××ÓÝÜÓØ ÜÓÒâÕ àÏÐ×ÓÐ ÙÏÖÓÙ àÓÐ ØÓÖÚ.
2
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Lampiran 6
GAMBAR PEMBENTUKAN KELOMPOK

åæçèé êæëìíîïð ñìíòéêæ
êæçìêæéðéíù

6

ðìóôñõôð çìçïéæ

6

òìíæç íéñé öéí÷ çïêéø

A B C

D E F
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

úûûtr üýþÿ

   

: D  



 /  /  :  / 1  2013/ 2
   

:/2



:  -  B 

A  W 

: 3  40  

(   )

A. Standar Kompetensi

Geometri dan Pengukuran

6. 

-      

B. Kompetensi Dasar

6.3.    -     .

C. Indikator
!"#$%t%&'%
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

     -    . (()ÿ*û+s,

Kû*û,+þ-*þÿ. /þÿ úûÿ00ýÿþþÿ ü)/û1)
   

ü)/û1)

 -    . (Pûÿ00ýÿþþÿ

  - 

ü)/û1)

  . (Pûÿ00ýÿþþÿ

  -    . (Pûÿ00ýÿþþÿ ü)/û1)

!"&2'3%&'%
6.3.5.

B         

!"#$4223"&
6.3.1.

B       

. (Iÿ*û,þ+*-v-*þ5)

 - 
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D. Tujuan Pembelajaran
6789:t:;<:
=>?@A BABCD BEFGEHA?IAF CEFJEKL>AF GAK>FJ-GAK>FJ IEKDMDL NAF LAODFJ
LAFCA BEH>PAL ODIDQ
=>?@A BABCD BEFJ>NEFL>R>IA?> GAK>FJ-GAK>FJ IEKDMDL NAF LAODFJ LAFCA
BEH>PAL ODID MALALAFQ
=>?@A BABCD BEFJJABOAK GAK>FJ-GAK>FJ IEKDMDL NAF LAODFJ LAFCA
BEH>PAL ODIDQ
=>?@A BABCD BEBODAL GAK>FJ-GAK>FJ IEKDMDL NAF LAODFJ NEFJAF OEFAK.
67;S<T:;<:
=>?@A OEKAF> BEFJDFJIACIAF CEFNACAL N> PANACAF JDKD NAF LEBAFQ
6789USST7;
=>?@A BABCD OEIEKGA?ABA NAHAB BEFJ>NEFL>R>IA?> GAK>FJ-GAK>FJ
IEKDMDL NAF LAODFJ.
E. Materi Pembelajaran
VAK>FJ-GAK>FJ IEKDMDL NAF LAODFJ.
F. Pendekatan dan Metode
WEFNEIALAF
XEL[NE
-

-

: WXYZ NAF WWY
:

\AF]A GA@AO

D>?ID?>

-

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Deskripsi Kegiatan

Kegiatan Awal (15 BEF>L)

1. ^DKD NAF ?>?@A BEHAIDIAF ?AHAB CEBODIA.

WKE?EFLA?>
WEFDJA?AF

Alokasi Waktu
1 BEF>L
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2. _`a`b c`de cfcg` h`ie jk lkm`n jka`c endej
hkhfhmfn lo` pkqc`h` ckpkaeh mka`i`q`n lfhea`f.

3. reqe hka`jej`n mqkckncf.

4. reqe hkhkqfjc` jkcf`m`n cfcg` endej hknsfjedf
mka`i`q`n (cfcg` l`a`h jonlfcf dkn`ns, hkntf`mj`n
peje mka`i`q`n).

5. _fcg`

hknlkns`qj`n

mknika`c`n

hknskn`f

2 hknfd
1 hknfd
1 hknfd

3 hknfd

mkq`deq`n-mkq`deq`n t`ns pkqa`je cka`h` mka`i`q`n
pkqa`nscens ckmkqdf:
-

-

_fcg` lfb`q`mj`n endej dkn`ns cka`h`
hknsfjedf mqockc mkhpka`i`q`nu
_fcg` hknsb`qs`f dkh`n a`fn t`ns ckl`ns
hknsensj`mj`n mknl`m`d.
_fcg` t`ns `j`n pkqd`nt` lfhfnd` endej
deniej i`qf dkqakpfb l`beaev jkhelf`n
ckdka`b seqe hkntkpedj`n n`h`nt`, cfcg`

-

l`m`d pkqd`nt`.
_fcg` lfb`q`mj`n endej dkqdfp cka`h`
hknsfjedf

(wxyz{|}twwvt|~)

mqockc

mkhpka`i`q`nu
1 hknfd

6. odf`cf:
-

reqe hkns`i`j cfcg` endej hkntkqej`n
tka-tka ka`c , v
(pzx|||x)

, , dom p`nskd.

7. Amkqckmcf:
-

5 hknfd

reqe pkqd`nt` i`g`p lkns`n cfcg`, cf`m`
t`ns mkqn`b h`j`n kc jqfh Conkaao?

-

`m` pkndej fkc jqfh dkqckped?
reqe pkqd`nt` i`g`p lkns`n cfcg` jkdfj`
akp`q`n dkql`m`d p`nt`j jek l`a`h domakcu
Bf`c`nt` domakc dkqckped pkqpkndej `m`?

1 hknfd
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8.      .

Kegiatan Inti (90 )

1.     ¡¡  

3 

2.  

2 

¢ (£¤¥¦§¨§©§¥)

¡    ¡¡

 ,    ¡¡ª 
 ¡¡ 

¡ «-5 ¡ . (©¬¤¨)

3.      
 ¡



(p
¤¥¦§¨§©§¥)





1 

¡¡¢

4.  ¡ ®¯    ¡ ¢

2 

5.  ¡     

2 

6.   ¡¡    

2 

(°¬¥±¤°s)

   ®¯. (£¤¥¦§¨§©§¥)

        






®¯



(¡

   ¡). (©¬¤¨ §¥ £¤¥¦§¨§©§¥)

7.  ¡   ²   

       -

   . (©¬¤¨ §¥ £¤¥¦§¨§©§¥)

8.      - ²
 

7 

5 

     

 ¡ . (©¬¤¨ §¥ £¤¥¦§¨§©§¥)

      -
 ²  
¡ . (£¤¥¦§¨§©§¥)





4 

 

9.  ¡  ¡¡  

2 

10.       -

10 

. (°¬¥±¤°s)

²      ² 
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³´µ¶·¸ ¹´·¸ º¶»´¼ »½µ¾·¸¿´À ºÁµÁÂ¶Ã·¹´ ºÁÄ´À´
µÁÀ¿ÁÂ¾ÃÅ¾¿Æ . (ÇÈÉÊË ÉÌÍ ÎÊÍÏÌËÌÇÌÍ)

11. Ð½ºÑ´ »½Ã½·³´ ¶·³¶¿ ÃÁÃ¾³¾·¸ Ò´À½·¸-Ò´À½·¸

10 ÃÁ·½³

¿ÁÀ¶Ä¶³ »´· ³´µ¶·¸ ¹´·¸ µÁÀµÁ»´ ¹´·¸ µ´À¶ º´Ò´

ÃÁÀÁ¿´ µ¶´³. (ÇÈÉÊË ÉÌÍ ÎÊÍÏÌËÌÇÌÍ)

12. ÐÁ³½´Å ÅÁÀÑ´¿½Â´· ¿ÁÂ¾ÃÅ¾¿ ÃÁÃÅÀÁºÁ·³´º½¿´·

10 ÃÁ·½³

¼´º½Â »½º¿¶º½ ¿ÁÂ¾ÃÅ¾¿ ºÁÄ´À´ µÁÀ¸´·³½´· »½ »ÁÅ´·
¿ÁÂ´º

»Á·¸´·

Ä´À´

»½³¶·Ò¶¿

(ÓÍÔÊÕÌÖtÓÓvÌt × ÉÌÍ ÎÊÍÏÌËÌÇÌÍ)

13. ØÁÂ¾ÃÅ¾¿

Â´½·

ÃÁÃµÁÀ½¿´·

¾ÂÁ¼

³´·¸¸´Å´·

¸¶À¶Æ
»´À½

5 ÃÁ·½³

ÅÀÁºÁ·³´º½ ¹´·¸ º¶»´¼ »½Â´¿¶¿´· ¾ÂÁ¼ ¿ÁÂ¾ÃÅ¾¿

ÅÀÁºÁ·³´º½. (ÎÊÇÌÍÙÌÌÔÌÍ ÚÌ×ÓË ÖÈÍ×ÔÛÖ×Ó ×ÓsÌwÜ
ÓÍÔÊÕÌÖtÓÓvÌt ×Ü ÉÌÍ ÎÊÍÏÌËÌÇÌÍ)

14. Ý¶À¶ ÃÁÃµÁÀ½¿´· ³´·¸¸´Å´· »´À½ ÅÀÁºÁ·³´º½ ¹´·¸
º¶»´¼

»½Â´¿¶¿´·

¾ÂÁ¼

¿ÁÂ¾ÃÅ¾¿

(pÊÇÌÍÙÌÌÔÌÍ ÚÌ×ÓË ÖÈÍ×ÔÕÛÖ×Ó ×ÓsÌw)

10 ÃÁ·½³

ÅÀÁºÁ·³´º½.

15. ÐÁ³ÁÂ´¼ ÅÁÀÑ´¿½Â´· »´À½ ºÁ³½´Å ¿ÁÂ¾ÃÅ¾¿ Ã´Ò¶Þ

10 ÃÁ·½³

ºÁ³½´Å ¿ÁÂ¾ÃÅ¾¿ »½Ã½·³´ ¶·³¶¿ ÃÁ·¸¶ÃÅ¶Â¿´·
¿ÁÃµ´Â½ ÃÁ»½´ »´· Ò´À½·¸-Ò´À½·¸ ¹´·¸ º¶»´¼ »½µ¶´³.

16. Ð½ºÑ´ »½µÁÀ½¿´· ¿ÁºÁÃÅ´³´· ¶·³¶¿ µÁÀ³´·¹´ ´Å´µ½Â´
´»´ Ã´³ÁÀ½ ¹´·¸ ¿¶À´·¸ »½Å´¼´Ã½.

17. Ð½ºÑ´ »½Ã½·³´ ¶·³¶¿ ÃÁ·¸¶ÃÅ¶Â¿´· ßØÐ ¹´·¸

2 ÃÁ·½³
3 ÃÁ·½³

º¶»´¼ »½¿ÁÀÒ´¿´·Æ

Kegiatan Akhir (15 ÃÁ·½³)

1. Ð½ºÑ´ µÁÀº´Ã´ »Á·¸´· ¸¶À¶ ÃÁÃµ¶´³ ¿Áº½ÃÅ¶Â´·

1 ÃÁ·½³

ÃÁ·¸Á·´½ Ã´³ÁÀ½ ¹´·¸ º¶»´¼ »½ÅÁÂ´Ò´À½ ¼´À½ ½·½.
(pÊÇÌÍÙÌÌÔÌÍ ÚÌ×ÓË ÖÈÍ×ÔÕÛÖ×Ó ×ÓsÌw)

2. Ð½ºÑ´ ÃÁ·¸ÁÀÒ´¿´· º¾´Â Áà´Â¶´º½ ¹´·¸ »½µ´¸½¿´·

7 ÃÁ·½³

3. áÁâÂÁ¿º½: Ý¶À¶ ÃÁ·´·¹´¿´· ¿ÁÅ´»´ º½ºÑ´ ³Á·³´·¸ã

2 ÃÁ·½³

¾ÂÁ¼ ¸¶À¶. (ÊvÌËÛÌ×Ó)
-

B´¸´½Ã´·´ ÅÁÀ´º´´· º½ºÑ´?
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-

Aäåæåç èéèêå èëìåç íîíåçåíé ïîðïåðñ
òåóéðñ-òåóéðñ æîóëôëï ìåð ïåõëðñ?

Aäåæåç èéèêå íîðñåöåíé æîèëöéïåð ëðïëæ

íîðîíëæåð
-

òåóéðñ-òåóéðñ æîóëôëï ìåð

ïåõëðñ?
÷éèêå ìéíéðïå ëðïëæ íîíõîóéæåð øùøú ûüýþ
äåìå ñåíõåó ùÿ þüø  åðñ ìéõåñéæåð

4. Aæèé:

-

(úùþùúüþ  ùûùúýü)

2 íîðéï

÷îïîöåç æåöéåð íîíäîöåòåóé ïîðïåðñ òåóéðñòåóéðñ æîóëôëï ìåð ïåõëðñ, ôõå æåöéåð
ïëöéèæåð óîðôåðå åðñ åæåð æåöéåð öåæëæåð
èîïîöåç íîíäîöåòåóé ïîðïåðñ òåóéðñ-òåóéðñ

5.

æîóëôëï ìåð ïåõëðñ.
ëöéèöåç óîðôåðå-óîðôåðå ïîóèîõëï ìåöåí

õëæë ïëñåèíë (úùþùúüþ  úýü)

éðìåæ öåðòëï:
-

1 íîðéï

÷éèêå ìéíéðïå íîíäîöåòåóé æîíõåöé ìé
óëíåç íåïîóé åðñ èëìåç ìéäîöåòåóé çåóé
éðé. (úùþùúüþ)

6. ÷åöåç èåïë èéèêå ìéíéðïå ëðïëæ íîíéíäéð ìå.

7. ÷éèêå íîðñëôåäæåð èåöåí æîäåìå ñëóë

Total

Keterangan:

 1 = æðïîæè

 3 = äîíåðååïåð çåèéö

 3 = óîöîæèé

æèïóëæèé èéèêå

 4 = éðïîóåæïééïåè
 5 = æîïîóæåéïåð

1 íîðéï
enit

 1 = äîðññëðååð æðïîæè
 2 = äîðññëðååð íìîö

1 íîðéï

 2 = äîðñåöåíåð
 4 = åæèé

 5 =îåöëåèé
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H. Sumber dan Media Pembelajaran
1.  
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YZ[\]^Z_ `
MATERI AJAR
Bangun ruang abacad efghad gaijhi kaij lflmcmnm ohaij kaij bmgapaem
qcfd gfgfoara emem.

Jaring-jaring kerucut abacad efghad oaijnamai gaijhi kaij pofbmom baom 2
gajmai kamph efghad cmijnaoai efgajam acae bai efghad shomij apah efcmlhp
nfohthp.

Cqipqd saomij-saomij nfohthp

Jaring-jaring tabung abacad efghad rfoefjm raisaij (efcmlhp paghij) bai
bha ghad cmijnaoai kaij nqijohfi kaij lflgfiphn efghad oaijnamaiu

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

vwxwy-ywxwy zw{|}~-zw{|}~ w}~:

200

201

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

  
KISI-KISI SOAL EVALUASI
No

Indikator

Item-item
 

1.

- .
.

- .
 2   .
  -

2.

- .

 .

 2   .

No. soal
1
2
3
4
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 ¡¢£ ¤
SOAL EVALUASI
Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat!

1. ¥¦§¨©ª¨« ¨¬¨ ¨«® ¯°±¨ª©²¯ ¯¦«®¨« ³¨´°«®-³¨´°«® ª¦´²µ²¶!
2. ·¨±¸¨´ª¨« ¹ ¸²¨º ³¨´°«®-³¨´°«® ª¦´²µ²¶!

3. ¥¦§¨©ª¨« ¨¬¨ ¨«® ¯°±¨ª©²¯ ¯¦«®¨« ³¨´°«®-³¨´°«® ¶¨¸²«®!
4. ·¨±¸¨´ª¨« ¹ ¸²¨º ³¨´°«®-³¨´°«® ¶¨¸²«®!

KUNCI JAWABAN

1. ¥¨´°«®-³¨´°«® ª¦´²µ²¶ ¨¯¨§¨º ©¦¸²¨º ´¨«®ª¨°¨« ¸¨«®²« ¨«® ¶´¦¯°´° ¯¨´° 2
¸¨®°¨« ¨°¶² ©¦¸²¨º §°«®ª¨´¨« ©¦¸¨®¨° ¨§¨© ¯¨« ©¦¸²¨º ³²´°«® ¨¶¨² ©¦§°±²¶
2.

ª¦´²µ²¶.

3. ¥¨´°«®-³¨´°«® ¶¨¸²«® ©¦¸²¨º ¬¦´©¦®° ¬¨«³¨«® (©¦§°±²¶ ¶¨¸²«®) ¯¨« ¯²¨ ¸²¨º
4.

§°«®ª¨´¨« ¨«® ª»«®´²¦« ¨«® ±¦±¸¦«¶²ª ©¦¸²¨º ´¨«®ª¨°¨«¼

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

203

½¾¿ÀÁÂ¾Ã Ä
PEDOMAN SKORING
No soal
1

Skor

Keterangan

1

ÅÆÇÈÆÉÊËÌÊÇ ÍÆÇÎÆÏÐÑÊÇ ÈÊÏÑÇÎ-ÈÊÏÑÇÎ ÌÒÓÒË ÇÊÔÒÇ ÌÒÏÊÇÎ ÉÆÇÎÌÊÍÕ

2

ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÖÆÓÒÐÌÊÇ ÍÆÇÎÆÏÐÑÊÇ ÈÊÏÑÇÎ-ÈÊÏÑÇÎ ÌÆÏÒ×ÒÐ ØÆÇÎÊÇ
ÉÆÇÎÌÊÍÕ

ÙÌÚÏ ÒÇÐÒÌ ÔÊËÑÇÎ-ÔÊËÑÇÎ ÎÊÔÓÊÏ.

2

1

ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÎÎÊÔÓÊÏ ÛÊÉÊÒÍÒÇ ÐÑØÊÌ ÐÆÍÊÐ ØÊÇ ÐÑØÊÌ ÏÊÍÑ.

2

ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÎÎÊÔÓÊÏ ÈÊÏÑÇÎ-ÈÊÏÑÇÎ ÌÆÏÒ×ÒÐ, ÇÊÔÒÇ ÌÒÏÊÇÎ ÐÆÍÊÐ

3

ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÎÎÊÔÓÊÏ ÈÊÏÑÇÎ-ÈÊÏÑÇÎ ÌÆÏÒ×ÒÐ ØÆÇÎÊÇ ÐÆÍÊÐ, ÇÊÔÒÇ

4

3

1
2

ØÊÇ ÌÒÏÊÇÎ ÏÊÍÑ.
ÐÑØÊÌ ÏÊÍÑ.
ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÎÎÊÔÓÊÏ ÈÊÏÑÇÎ-ÈÊÏÑÇÎ ÌÆÏÒ×ÒÐ ØÆÇÎÊÇ ÐÆÍÊÐ ØÊÇ ÏÊÍÑ.
ÅÆÇÈÆÉÊËÌÊÇ ÍÆÇÎÆÏÐÑÊÇ ÈÊÏÑÇÎ-ÈÊÏÑÇÎ ÐÊÓÒÇÎ ÇÊÔÒÇ ÌÒÏÊÇÎ
ÉÆÇÎÌÊÍÕ
ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÖÆÓÒÐÌÊÇ ÍÆÇÎÆÏÐÑÊÇ ÈÊÏÑÇÎ-ÈÊÏÑÇÎ ÐÊÓÒÇÎ ØÆÇÎÊÇ
ÉÆÇÎÌÊÍÕ

ÙÌÚÏ ÒÇÐÒÌ ÔÊËÑÇÎ-ÔÊËÑÇÎ ÎÊÔÓÊÏ.
1
4

2
3
4

ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÎÎÊÔÓÊÏ ÛÊÉÊÒÍÒÇ ÐÑØÊÌ ÐÆÍÊÐ ØÊÇ ÐÑØÊÌ ÏÊÍÑ.
ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÎÎÊÔÓÊÏ ÐÊÓÒÇÎ ÇÊÔÒÇ ÌÒÏÊÇÎ ÐÆÍÊÐ ØÊÇ ÌÒÏÊÇÎ ÏÊÍÑ.
ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÎÎÊÔÓÊÏ ÐÊÓÒÇÎ ØÆÇÎÊÇ ÐÆÍÊÐ, ÇÊÔÒÇ ÐÑØÊÌ ÏÊÍÑ.
ÅÊÔÍÒ ÔÆÇÎÎÊÔÓÊÏ ÐÊÓÒÇÎ ØÆÇÎÊÇ ÐÆÍÊÐ ØÊÇ ÏÊÍÑ.
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ÜÝÞßàáÝâ ã
GAMBAR PEMBENTUKAN KELOMPOK
äåæçè éåêëìíîï ðëìñèéå 6 ïëòóðôóï æëæîèå 6 ñëìåæ ìèðè õèìö æîéè÷

1 2 3

éåæëéåèïèìø

4 5 6
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PQRSTUUVQW
6.3.3.
XYZ[\]^[]_ `Ya]Z b]_Z c]Z[ aYZ[Y^d]e]Z fg]b Yh]bi]f_ d]^_Z[d]^_Z[ j]Z[iZ ^i]Z[ eijifk j]bgek eY^ili` m]Z `]jiZ[.
(nopqrstpuvupsv)
w. xuyuz{ |}~}zyzz{
PQRSt W
_f ] a]ai aYZcYbYf]_e]Z fg]b Yh]bi]f_ aYZ[YZ]_ d]^_Z[-d]^_Z[
j]Z[iZ ^i]Z[ c]_`i eijifk j]bgek eY^ili` m]Z `]jiZ[ `]Z] aYb_\]`
jiei
_f ] a]ai aYZ[[]aj]^e]Z d]^_Z[-d]^_Z[ j]Z[iZ ^i]Z[ eijifk
j]bgek eY^ili` m]Z `]jiZ[ `]Z] aYb_\]` jiei l]`]`]Z
PQWUVW
_f ] didi^ m]b]a aYZ[Y^d]e]Z fg]b Yh]bi]f_ d]^_Z[-d]^_Z[ j]Z[iZ
^i]Z[ eijifk j]bgek eY^ili` m]Z `]jiZ[.
_f ] jY^f_e] `Yb_`_ m]b]a m]b]a aYZ[Y^d]e]Z fg]b Yh]bi]f_ d]^_Z[d]^_Z[ j]Z[iZ ^i]Z[ eijifk j]bgek eY^ili` m]Z `]jiZ[.
PQRSTUUVQW
_f ] a]ai aYZ[\]^[]_ `Ya]Z b]_Z c]Z[ aYZ[Y^d]e]Z fg]b Yh]bi]f_
d]^_Z[-d]^_Z[ j]Z[iZ ^i]Z[ eijifk j]bgek eY^ili` m]Z `]jiZ[.
. z}r |}~}zyzzr {
]^_Z[-d]^_Z[ j]Z[iZ ^i]Z[ (eijifk j]bgek eY^ili` m]Z `]jiZ[).
. |}{}zz{ z{ }t }
: X m]Z 
YZmYe]`]Z
: YZi[]f]Z
XY`gmY
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¥¦r§¦ 
 ¨w (15 «¬®¯)
1. °±²± ³´ µ®µ¶´ «¬·´¸±¸´ µ´·´« ¹¬«º±¸´.
2. »´·´¼ µ´¯± µ®µ¶´ «´½± ¸¬ ³¬¹´ ¸¬·´µ ±¯±¸
«¬«®«¹® ³¾´ º¬²µ´«´ µ¬º¬·±« ¹¬·´½´²´ ³®«±·´®.
3. °±²± «¬·´¸±¸´ ¹²¬µ¬µ®.
4. °±²± «¬«¬²®¸µ´ ¸¬µ®´¹´ µ®µ¶´ ±¯±¸ «¬¿®¸±¯®
¹¬·´½´²´ (µ®µ¶´ ³´·´« ¸¾³®µ® ¯¬´¿).
5. »®µ¶´ «¬³¬¿´²¸´ ¹¬½¬·´µ´ «¬¿¬´®
¹¬²´¯±²´-¹¬²´¯±²´ À´¿ º¬²·´¸± µ¬·´«´
«¬¿¬²½´¸´ µ¾´· ¬Á´·±´µ®:
- »®µ¶´ ³®¼´²´¹¸´ ±¯±¸ ¯¬´¿ µ¬·´«´
«¬¿¬²½´¸´ µ¾´· ¬Á´·±´µ®.
- »®µ¶´ ¯®³´¸ ³®¹¬²¸¬´¸´ ±¯±¸ º¬²¯´À´ ´¯´±
«¬«®½´« ´·´¯ ¯±·®µ ¸¬¹´³´ ¯¬«´Â
- »®µ¶´ À´¿ ´¸´ º¬²¯´À´ ³®«®¯´ ±¯±¸ ¯±½±¸
½´²® ¯¬²·¬º®¼ ³´¼±·±Ã ¸¬«±³®´ µ¬¯¬·´¼ ¿±²±
«¬À¬º±¯¸´ ´«´À´, µ®µ¶´ ³´¹´¯ º¬²¯´À´.
- »®µ¶´ ¯®³´¸ ³®¹¬²¸¬´¸´ «¬®¿¿´·¸´ ¸¬·´µ
µ¬º¬·±« ¶´¸¯± «¬¿¬²½´¸´ ¼´º®µÂ
- »®µ¶´ À´¿ ¯®³´¸ «¬«´¯±¼® ¹¬²´¯±²´ ´¸´
«¬³´¹´¯¸´ µ´¸µ®. (ÄÅÆÇÈÉÊÆÄÄvÆÉË)
6. Ì¾¯®Á´µ®:
- °±²± «¬¿´½´¸ µ®µ¶´ ±¯±¸ «¬À¬²±¸´ À¬· À¬· ÍÎ¬·´µ Ï, ÐÃ Ñ, Ò, ¯¾¹ º´¿¬¯ÓÔ.
(ÕÇÅÖÉ×ÉØÉÅ)
7. A¹¬²µ¬¹µ®:
- »®µ¶´ ³®º®«º®¿ ¾·¬¼ ¿±²± «¬¿®¿´¯ ¹¬·´½´²´
¹´³´ ³±´ ¹¬²¯¬«±´ µ¬º¬·±«À´ À´®¯± ¯¬¯´¿
½´²®¿-½´²®¿ ¸±º±µÃ º´·¾¸Ã ¸¬²±Ù±¯ ³´ ¯´º±¿.
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¨©¦ ªut
1 «¬®¯
2 «¬®¯
1 «¬®¯
1 «¬®¯
3 «¬®¯

1 «¬®¯

5 «¬®¯
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ÚÛÜÛ ÝÞßàáÝâáãäáß åÛæÛáß çáß äÞèãáåáß
âÞÝéÞêáæáÜáß ëáÜã ãßã.
ìíîïðñðò óòït (50 ÝÞßãå)
1. ôãõöá çãÝãßåá ÛßåÛä ÝÞßàãÝâáß õÞÝÛá éÛäÛ
÷áåáåáß ÝáÛâÛß éÛäÛ âáäÞå.
2. ôãõöá ëáßàá çãâÞÜäÞßáßäáß ÛßåÛä ÝÞßàãáâáäáß
áêáå åÛêãõ çã áåáõ ÝÞæá.
3. ÚÛÜÛ ÝÞßæÞêáõäáß âÞåÛßæÛä-âÞåÛßæÛä çáêáÝ
ÝÞßèÞÜæáäáß õøáê ÞùáêÛáõã. (úûüýþÿ üúúvüÿ)
4. ôãõöá çãéáèãäáß õøáê ÞùáêÛáõã øêÞë èÛÜÛ ( ûüý )
5. ôãõöá ÝÞßèÞÜæáäáß õøáê ÞùáêÛáõã õÞ÷áÜá ãßçãùãçÛ
(ýÿv ÿú)
6. ôãõöá ÝÞßèÛÝâÛêäáß õøáê ÞùáêÛáõã õÞåÞêáë öáäåÛ
ÝÞßèÞÜæáäáß ëáéãõ
ìíîïðñðò ïr (15ÝÞßãå)
1. ôãõöá éÞÜõáÝá çÞßèáß èÛÜÛ ÝÞÝéÛáå äÞõãÝâÛêáß
ÝÞßèÞßáã ÝáåÞÜã àáßè õÛçáë çãâÞêáæáÜã ëáÜã ãßã.
( ý ÿû ÿÿüÿû ÿú ûüþ ú ú ÿ)
2. ÞêÞäõã: ÚÛÜÛ ÝÞßáßàáäáß äÞâáçá õãõöá åÞßåáßè
- BáèáãÝáßá âÞÜáõááß õãõöá?
- Aâáäáë õãõöá õÛçáë ÝÞÝáëáÝã åÞßåáßè æáÜãßèæáÜãßè éáßèÛß ÜÛáßè äÛéÛõ éáêøä äÞÜÛ÷Ûå çáß
åáéÛßè.
- Aâáäáë õãõöá ÝÞßèáêáÝã äÞõÛêãåáß ÛßåÛä
ÝÞßèÞÜæáäáß õøáê ÞùáêÛáõã? ( ýüýþ ÿúüÿû ÿû
þý ý ú)
3. Aäõã:
- Aâá ÜÞß÷áßá õãõöá õÞåÞêáë ÝÞÝâÞêáæáÜã æáÜãßèæáÜãßè éáßèÛß ÜÛáßè?
ôãõöá çãÝãßåá ÛßåÛä ÝÞßÛêãõäáß ÜÞß÷áßá
8.

1 ÝÞßãå

3 ÝÞßãå
2 ÝÞßãå
5 ÝÞßãå
5 ÝÞßãå

30 ÝÞßãå
5 ÝÞßãå

5 ÝÞßãå

5 ÝÞßãå

2 ÝÞßãå
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Keterangan:

>?@A 1 = .
>?@A 2 = .

 1
 1

>?@A 3 = .B /
1 -

>?@A 4 = C
>?@A 5 = 
>>@ 1 = 1

>>@ 2 = . 
>>@ 3 = B

>>@ 4 = 

>>@ 5 =C
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u GHrIJK LHIMJ NHFGHOJPJJr K
D. EF
1. QRSTUV WUSTUXYZYVY[

\]S B][Y ^YV_Y `RVRa 2007. bcdefghi jcdkhlmno pelcfelhqe mnlmq rs
tcieu v. wYxYVyY: EVXY[zzY

QYUWR{][| AUW {xxa 2009. }cfed jcie~ed pelcfelhqe mnlmq rhue rs/p
tcieu v wYxYVyY: DUW{]x[Y

YV{], {xxa 

a eneh jcdkhlmno pelcfelhqe mnlmq rcqiek seued en

pedeuek lhehyek tcieu v wYxYVyY: DUW{]x[Y

2. U{]Y WUSTUXYZYVY[
- ][zxR[zY[

 NHKMOJMJK

Y. wU[]
Ta \Ux[]x

. BU[yRx yU

: \U

: \U yUVyRX]

: QYX RVY]Y[

{a U{SY[ xV][z :

28

100

z_YxYVyY, 2 U] 2013
`RVR YyY UXYZYVY[

U[UX]y]

A[{VUY `YXR RWV][], Q.{a

SYRXYyY Yy[Y A{]Y[]
U[zUyYR],
^UWYXY QUxXY

. QRyYSyY, Q.{a
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1.

 ¡ - ¡ ¡¢£¤ ¥¦£¤§£¡

ª«¬®¯©°

¶·¸¹º»-¼·¸¹º» ½¾¿¾ÀÁ

¯±²-¬t±²

¶·¸¹º»-¼·¸¹º» ¿·ÄÉ½Á

1

ÂÃº»»·Ç¿·¸½·º ÀÃ¿¾·È

5

ÂÃº¼ÃÄ·À½·º ÅÃº»Ã¸Æ¹·º

2

¼·¸¹º»-¼·¸¹º» ½¾¿¾ÀÁ

¼·¸¹º»-¼·¸¹º» ¿·ÄÉ½Á

ÂÃº»»·Ç¿·¸½·º ÀÃ¿¾·È
¼·¸¹º»-¼·¸¹º» ¿·ÄÉ½Á

ÂÃº¼ÃÄ·À½·º ÅÃº»Ã¸Æ¹·º
¼·¸¹º»-¼·¸¹º» ½Ã¸¾Ê¾Æ..

3.

4.

. ¶·¸¹º»-¼·¸¹º» ½Ã¸¾Ê¾Æ.

¶·¸¹º»-¼·¸¹º» Æ·¿¾º».

¨©³ ´©®µ

ÂÃº¼ÃÄ·À½·º ÅÃº»Ã¸Æ¹·º

¼·¸¹º»-¼·¸¹º» ½¾¿¾À

2.
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ÂÃº»»·Ç¿·¸½·º ÀÃ¿¾·È

6

3

¼·¸¹º»-¼·¸¹º» ½Ã¸¾Ê¾Æ.

7

ÂÃº¼ÃÄ·À½·º ÅÃº»Ã¸Æ¹·º

4

ÂÃº»»·Ç¿·¸½·º ÀÃ¿¾·È

8

¼·¸¹º»-¼·¸¹º» Æ·¿¾º».

¼·¸¹º»-¼·¸¹º» Æ·¿¾º».
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ËÌÍÎÏÐÌÑ Ò
ÓÔÕÖ ×ØÕÖÙÕÓÚ
ÛÜÝrÞßÞà áâÞã -áâÞã äå æÞçÞè åàå äÜàéÞà Üt êÞë!

1. ìíîïðñòó ôíóõíöð÷òó øòö÷óõ-øòö÷óõ ñïîïùú
2. ìíîïðñòó ôíóõíöð÷òó øòö÷óõ-øòö÷óõ îòûüñú

3. ìíîïðñòó ôíóõíöð÷òó øòö÷óõ-øòö÷óõ ñíöïýïð!
4. ìíîïðñòó ôíóõíöð÷òó øòö÷óõ-øòö÷óõ ðòîïóõ!
5. þòÿîòöûò ùíîïò øòö÷óõ-øòö÷óõ ñïîïùú

6. þòÿîòöûò ùíîïò øòö÷óõ-øòö÷óõ îòûüñú

7. þòÿîòöûò ùíîïò øòö÷óõ-øòö÷óõ ñíöïýïð!

8. þòÿîòöûò ùíîïò øòö÷óõ-øòö÷óõ ðòîïóõ!

ÛÙÚ ÕÕÕ

1. òö÷óõ-øòö÷óõ ñïîïù òòûò
îòóõïó òðòö.

2. òö÷óõ-øòö÷óõ îòûüñ òòûò

6 îïò ôíöùíõ÷ òóõ ÿíÿîíóðïñ öòóõñò÷òó
ôíöùíõ÷ ôòóøòóõ- ôíöùíõ÷ ôòóøòóõ òóõ

ÿíÿîíóðïñ öòóõñò÷òó îòóõïó òðòö.

3. òö÷óõ-øòö÷óõ ñíöïýïð òòûò ùíîïò öòóõñò÷òó îòóõïó òóõ ðöí÷ö÷ òö÷ 2
îòõ÷òó ò÷ðï ùíîïò û÷óõñòöòó ùíîòõò÷ òûòù òó ùíîïò øïö÷óõ òðòï ùíû÷ÿïð
ñíöïýïð.

4. òö÷óõ-øòö÷óõ ðòîïóõ òòûò ùíîïò ôíöùíõ÷ ôòóøòóõ (ùíû÷ÿïð ðòîïóõ) òó
5.

ïò îïò û÷óõñòöòó òóõ ñüóõöïíó òóõ ÿíÿîíóðïñ ùíîïò öòóõñò÷òó
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7.

8.
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+3:40 :,-553:/36 8367-5-8367-5 20/09 D3;3040- 17>32 1,431
>3- 17>32 6347.
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>3- 2063-5 6347.
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GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN SKOKT ULMNHM VLJHV, MHIKM
VRUHS PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN SKOKT ULMNHM VLJHV UHM
PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN OHZ[S \HZHKJKM VRUHS VLJHV
UHM VRUHS PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN OHZ[S^ MHIKM SKPHMN VLJHV
UHM SKPHMN PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN OHZ[S ULMNHM VLJHV, MHIKM
VRUHS PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN OHZ[S ULMNHM VLJHV UHM
PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN SLPK_KV \HZHKJKM VRUHS
VLJHV UHM VRUHS PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN SLPK_KV, MHIKM SKPHMN
VLJHV UHM SKPHMN PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN SLPK_KV ULMNHM VLJHV,
MHIKM VRUHS PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN SLPK_KV ULMNHM VLJHV UHM
PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN VHOKMN \HZHKJKM VRUHS
VLJHV UHM VRUHS PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN VHOKMN MHIKM SKPHMN VLJHV
UHM SKPHMN PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN VHOKMN ULMNHM VLJHV,
MHIKM VRUHS PHJR.
GHIJK ILMNNHIOHP QHPRMN-QHPRMN VHOKMN ULMNHM VLJHV UHM
PHJR.
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Ayo Belajar Sifat-sifat
Bangun Ruang!

Kita akan belajar tentang:
Tabung
a

Kubus
Bangun
Ruang

Balok

Kerucut

Pendahuluan

Pernahkah kalian melihat benda-benda di bawah ini?

Benda-benda di atas merupakan contoh bangun ruang yang dapat kita
temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memanfaatkan benda-benda
tersebut dalam kegiatan sehari-hari kita.
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Tahukah kamu ??
Bangun ruang adalah

sebuah bangun yang
memiliki ruang yang

dibatasi oleh beberapa
sisi.

Macam-macam bangun ruang yaitu :

Ingat

Kubus

Balok

Tabung

Prisma

Limas

Bola

Kerucut

.
Kubus dan balok termasuk prisma segi empat karena kedua
bangun tersebut memiliki alas yang berupa persegi atau persegi
panjang.
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Kubus
Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi
oleh enam bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Kubus
memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus juga
disebut bidang enam beraturan, selain itu juga merupakan
bentuk khusus dalam prisma segiempat.

Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun
ruang.
Sisi merupakan bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun
ruang dengan ruangan di sekitarnya.
Titik sudut adalah titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah tiga atau
lebih.

-

Pada bangun kubus di atas dapat dilihat AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH,
EF, FG, GH dan HE dinamakan sebagai rusuk sehingga dapat diketahui
bahwa pada kubus terdapat 12 rusuk.

-

Sedangkan ABCD, ABFE, EFGH, DCGH, ADHE dan BCGF dinamakan
sebagai sisi sehingga dapat diketahui bahwa pada kubus terdapat 6 sisi.
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Titik A, B, C, D, E, F, G dan H dinamakan sebagai titik sudut sehingga
dapat diketahui bahwa pada kubus terdapat 8 titik sudut.

- Besar setiap sudut pada kubus adalah 900.

Sudahkah kalian
paham mengenai
kubus?

Balok
Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tiga pasang
persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang
di antaranya berukuran berbeda.

-

Pada bangun balok di atas dapat dilihat AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH,
EF, FG, GH dan HE dinamakan sebagai rusuk sehingga dapat diketahui
bahwa pada balok terdapat 12 rusuk.

-

Sedangkan ABCD, ABFE, EFGH, DCGH, ADHE dan BCGF dinamakan
sebagai sisi sehingga dapat diketahui bahwa pada balok terdapat 6 sisi.
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Titik A, B, C, D, E, F, G dan H dinamakan sebagai titik sudut sehingga
dapat diketahui bahwa pada balok terdapat 8 titik sudut.

-

Balok juga memiliki 3 pasang sisi yang kongruen yaitu ABFE dan DCGH,
ABCD dan EFGH dan juga ADHE dan BCGF.

-

KONGRUEN adalah kedaan dua bangun datar yang sama dan sebangun.

Pada bangun di samping sisi yang KONGRUEN
adalah sisi ABFE dan DCGH, ABCD dan EFGH dan
juga ADHE dan BCGF.

Persamaan kubus dan balok :
-

Sama- sama memiliki 6 titik sudut, 8 sisi dan 12
rusuk.
Sama-sama memiliki ruang.
Sama-sama termasuk prisma segi empat.

Perbedaan kubus dan balok:
-

Kubus

mempunyai

panjang

rusuk

yang

sama,

sedangkan balokmempunyai panjang rusuk yang
-

berbeda.
Sisi pada kubus berbentuk persegi sedangkan pada
balok berbentuk persegi panjang.
Rusuk pada kubus disebut sisi sedangkan pada
balok disebut panjang, lebar dan tinggi.
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Aku bisa!
Buatlah kesimpulan singkat setelah kalian
belajar kubus dan balok!

Tabung

Tabung adalah bangun ruang tiga dimensi yang
dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan
sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran
tersebut.

n

Tabung memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran
yang sebangun dan sejajar.

n

Tabung memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung.

n

Tabung tidak memiliki titik sudut.

n

Tabung memiliki tinggi yaitu jarak alas dengan sisi atas
tabung.
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Kerucut
Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas
lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk.
Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga tapi berupa bidang
lengkung yang disebut selimut kerucut.

q

Alasnya berbentuk lingkaran.

q

Kerucut memiliki sisi lengkung sebagai selimut kerucut.

q

Kerucut memiliki titik puncak.

q

Kerucut memiliki tinggi yang merupakan jarak titik puncak ke
bidang alas.

Sangat mengasyikan bukan belajar
Matematika itu .

Jangan lupa belajar giat ya .
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Ayo Belajar Jaring-Jaring Bangun
Ruang!

Tahukah kamu??
Jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian
bangun datar yang membentuk sebuah bangun ruang
tertentu.

Jaring-jaring Kubus
Jaring-jaring kubus adalah 6 buah persegi yang membentuk rangkaian
bangun datar.

Macam-macam jaring-jaring kubus:
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Jaring-jaring Balok
Jaring-jaring balok

adalah persegi panjang- persegi panjang yang

membentuk rangkaian bangun datar.

Macam-macam jaring-jaring balok:
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Jaring-jaring Kerucut
Jaring-jaring kerucut adalah sebuah rangkaian bangun yang trediri dari 2
bagian yaitu sebuah lingkaran sebagai alas dan sebuah juring atau selimut
kerucut.

Contoh jaring-jaring kerucut:

Jaring-jaring Tabung
Jaring-jaring tabung adalah sebuah persegi panjang (selimut tabung) dan
dua buah lingkaran yang kongruen yang membentuk sebuah rangkaian.
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Macam-macam jaring-jaring tabung:

Matematika

..

Istimewa!!!

Referensi:

1. Tim Bina Karya Guru. 2007. Terampil Berhitung
Matematika untuk SD Kelas V. Jakarta: Erlangga

2. Saepudin, Aep dkk. 2009. Gemar Belajar Matematika
untuk Siswa SD/MI Kelas V. Jakarta: Depdiknas

3. Hardi, dkk. 2009. Pandai Berhitung Matematika untuk

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas V.
Jakarta: Depdiknas
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Pertemuan 1

A. PETUNJUK

u u
}~r
 ~rs  ~ ~okmu.
Perhatikan penjelasan dari guru.
Siapkan LKS dan alat tulismu.

B. KEGIATAN BELAJAR

Kegiatan Belajar 1

Gambarlah benda yang kalian dapatkan kemudian tuliskan ciri-ciri dari benda
yang kalian dapatkan!
 1

Bangun 2
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Kegiatan Belajar 2

Amatilah 
benda yyang
u peroleh
roleh kemudian
kemudian
jawablah
jawablah
pertanyaan
pertanyaan
di bawah
di bawah
ini!ini!

 kamu
Bangun

 1 (Kubus)

No
1.
2.
3.
4.
5.

Pertanyaan
Bidang datar yang membentuk bangun
tersebut disebut .
Jumlah bidang datar yang membentuk
bangun tersebut ada .
Apakah bidang datar yang menyusun
bangun tersebut sama besar?
Jumlah rusuk yang menyusun bangun
tersebut ada .
Jumlah titik sudut pada bangun tersebut
ada .

Jawaban
.
.
.
.
.

Bangun 2 (Balok)

No
1.
2.
3.
4.
5.

Pertanyaan
Bidang datar yang membentuk bangun
tersebut disebut .
Jumlah bidang datar yang membentuk
bangun tersebut ada .
Apakah bidang datar yang menyusun
bangun tersebut sama besar?
Jumlah rusuk yang menyusun bangun
tersebut ada .
Jumlah titik sudut pada bangun tersebut
ada .

Jawaban
.
.
.
.
.

¡¡¢
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¥¦ Persentasikanlah apa yang sudah kamu diskusikan bersama
dengan kelompokmu!
2. Kelompok lain memberikan tanggapan.
3. Perhatikan penjelasan yang diberikan oleh gurumu!

Kegiatan Belajar 4

Kerjakan
individu!

soal

evaluasi

secara

C. REFLEKSI
1. Bagaimana perasaan kalian hari ini?
_________________________________________________________________
2. Kesulitan apa yang kalian hadapi?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Apakah kalian sudah memahami tentang sifat-sifat kubus dan balok?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

££¤
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ceck list ( ) pada gambar yang sesuai dengan apa yang kamu

rasakan!

Hari ini aku sudah belajar tentang:
.........................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................
D. AKSI
Setelah kalian mempelajari tentang kubus dan balok, coba
kalian amati benda-benda yang ada di sekitar rumahmu yang
berbentuk balok dan kubus.
Tulislah benda-benda tersebut dalam buku tugasmu kemudian
laporkan kepada gurumu!

Selamat Mengerjakan
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Pertemuan 2

³. ´µ¶·¸¹·º

Berkumpullah
u u
rsbersama dengan kelompokmuÕ
kelompokmu
okmu
»¼r
½¾
erhatikan penjelasan dari guru
guruÕ
¿erhatikan
kan LK
LKÀ dan alat tulismu.
ÀÁÂÃkan

Ä. ºµÅÆ³¶³¸ ÄµÇ³¹³È
ÉÊËÌÍÎÍÏ ÐÊÑÍÒÍÓ Ô

Gambarlah benda yang kalian dapatkan kemudian tuliskan ciri
ciriÙciri
ciri dari benda
yang kalian dapatkan!

Bangun 1

Bangun 2
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þÿ  ÿ
ÜÝÞßàáÞâ ãäåæÞ yÞåç èÞÝuéäroleh kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini!
Bangun 1

êë
ö÷
ø÷
ù÷
ú÷

ìíîïðñòððñ
Bidang datar yang membentuk alas bangun
tersebut berbentuk
Jumlah bidang datar yang membentuk
bangun tersebut ada ÷
Bangun tersebut memiliki sisi lengkung
yang disebut
Berapa banyak titik puncak pada bangun
tersebut?

óðôðõðñ
÷
÷
÷
÷

Bangun 2

êë
ö÷
ø÷
ù÷
ú÷

ìíîïðñòððñ
Bidang datar yang membentuk bangun
tersebut disebut ÷
Jumlah bidang datar yang membentuk
bangun tersebut ada ÷ buah
Apakah bidang datar yang menyusun
bangun tersebut sebangun dan sejajar?
ûàüi lengkung yang membentuk bangun
tersebut disebut

ý÷

Jumlah titik sudut pada bangun tersebut
ada ÷

óðôðõðñ
÷
÷
÷
÷
÷

ÚÛÚ
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 ersentasikanlah apa yang sudah kamu diskusikan bersama

dengan kelompokmu!
 Kelompok lain memberikan tanggapan
 erhatikan penjelasan yang diberikan oleh gurumu!

 !"#$#% & '#(#) 4

*+,-.-/
*3-24-05
5/753574!

01-2
0*6-+-


 Bagaimana perasaan kalian hari ini?

_________________________________________________________________

 Kesulitan apa yang kalian hadapi?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Apakah kalian sudah memahami tentang sifatsifat kerucut dan tabung?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Berikanlah
89
:r;<=><? <ttanda
=@< ABACC YZ[\ ( ) pada gambar yang sesuai dengan apa yang kamu
rasakan!

DEFG GHG EIJ KJLEM NOPE]EF ^OH^EH_`
QQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ.........................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................

RS TUVW
X

Amatilah benda-benda di sekitar rumah kalian
yang berbentuk kerucut dan tabung kemudian
catatlah dalam buku PR kalian!

Selamat Mengerjakan
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:
Kelas :
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Pertemuan 1

ª« ¬®¯°±¯²
Berkumpullah bersama dengan kelompokmu.
Perhatikan penjelasan dari guru.
Siapkan LKS dan alat tulismu.

³« ²´µª®ª° ³¶ª±ª·
ÍÎÏÐÑÒÑÓ ÔÎÕÑÖÑ× Ø

S¸¹¸º »¸t¼ p½¾w¸¿i¹¸À k½¹ÁÂpÁk Â½ng¸Âbi¹ Â½di¸ y¸Àg »¼d¸º di»½di¸¿¸À di
d½p¸n k½¹¸» y¸Ãt¼Ä
Kardus bedak

ÍÑ×ÙÚÛ ×ÜÒÐ
ÍÎ×ÒÑÛ manila

Gunting

Si¸Åk¸À g¼nting d¸À Â½di¸ y¸Àg p½¾t¸Â¸ y¸ÃÆ¼ k¸¾d¼» ¾ÁtiÇ
B¼k¸ b¸ÈÃ¸À t¼t¼p d¸À ¸¹¸»ny¸É k½Â¼di¸À g¼nting »¸¹¸º »¸t¼ »i»iny¸Ç
AÂ¸Æi¹¸º b¸ng¼n t½¾»½b¼t b½¾»¸Â¸ d½ng¸À k½¹ÁÂpÁkÂ¼, k½Â¼di¸n Ê¸Ë¸Ì¹¸º
p½¾t¸ny¸¸À di b¸Ë¸º ini!
1. Bangun apa yang kalian dapatkan?

ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
2. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus?

ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ
ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ
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òóô

Sißàkßá gânting dßá åédiß yßág kédâß yßätâ kßêdâí bédßîîõ
Bâkß bßãäßá tâtâp dßá ßçßínyßï kéåâdißá gânting íßçßè íßtâ íiíinyßõ
Aåßæiçßè bßngân téêíébât béêíßåß déngßá kéçðåpðkåâ, kéåâdißn ößñß÷çßè
péêtßnyßßá di bßñßè ini!
1. Bangun apa yang kalian dapatkan?

ëëëë
ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë
ëëëëëëëëë
2. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring balok?

ìììì
ìììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììì
ìììì
ìììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììì

Kegiatan Belajar 2

Setelah menjawab pertanyaan di atas, amatilah bersama
dengan kelompokmu bangun yang sudah kalian gunting.

Kemudian gambarlah jaring-jaring kubus dan balok yang
lain selain yang sudah kalian amati.

Gambarkan jaring-jaring kubus dan balok tersebut, pada
kertas yang sudah disediakan.
Guntinglah

jaring-jaring

Bandingkan

dengan

buat.

kubus

jaring-jaring

media yang kalian dapatkan.

dan

balok

kubus

dan

yang

kalian

balok

dari
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Kegiatan Belajar 3

1û Püýþüntÿþikÿ ÿh ÿÿ yÿ g þdÿ kÿ diþkþikÿ büýþÿÿ
düngÿn küpk!
2û üpk ÿin übüýikÿ tÿ ggÿÿnû
3û Püýhÿtikÿ pünüÿþÿ yÿng dibüýikÿ üh gý!

Kegiatan Belajar 4

Kerjakan
individu!

soal

evaluasi

secara

C. REFLEKSI
1û Bÿ ÿ ÿ ÿ püýÿþÿÿ kÿ ÿ hÿýi ini
__________________________________________________________
2û üþ ÿn ÿpÿ yÿ g kÿ ÿ hÿ ÿpi
___________________________________________________________
_________________________________________________________
3û Apÿÿ kÿ ÿ þdÿ üÿÿi tüntÿng ÿýingÿýing kbþ dÿ bÿk
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

øùú
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Hari ini aku sudah belajar tentang:
.........................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................
D. AKSI
Sth k#  p%i tntng %ing&%ing k"b"! dn
b'k, c'b k# t"#!k nc k# !th  p%i
%ing&%ing k"b"! d b'k (
)"#!k nc " t!b"t di b"k" t"#! k# !ing&
!ing!

Selamat Mengerjakan
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LEMBAR KERJA SISWA

stu

Pertemuan 2

*. +,-./0.1
Berkumpullah bersama dengan kelompokmu.
Perhatikan penjelasan dari guru.
Siapkan LKS dan alat tulismu.
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æØÛäÝÛ ßØàéçâéßçå!
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