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ABSTRAK 

Ayu, Intan Widya. 2013. Penerapan Model Pembelajaran STAD Berbantuan Media 
Tiga Dimensi untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika 
Bangun Ruang Sederhana Pada Siswa Kelas IV SDN 2 Tipar Kidul 
Kabupaten Banyumas. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs. 
Yuli Witanto, II. Drs. Utoyo. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar Siswa, Hasil Belajar Siswa, Performansi Guru, Model 
Student Team Achievement Divisions (STAD), Media Tiga Dimensi 

 
Hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Tipar Kidul pada mata pelajaran 

matematika materi bangun ruang sederhana tahun pelajaran 2011/2012 masih rendah. 
Hal ini dikarenakan pembelajaran masih berpusat pada guru, guru belum menerapkan 
model pembelajaran kooperatif sehingga siswa kurang berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Selain itu pembelajaran juga masih dilakukan dengan metode 
ceramah, guru belum menggunakan media dalam pembelajaran. Untuk mencapai 
hasil yang optimal, guru perlu menerapkan model dan media pembelajaran yang 
dapat membantu siswa berinteraksi secara aktif dalam pembelajaran sehingga 
terwujud pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Model 
pembelajaran tersebut yakni Student Team Achievement Divisions (STAD). Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV 
serta performansi guru pada materi bangun ruang sederhana melalui model STAD 
berbantuan media tiga dimensi di SD Negeri 2 Tipar Kidul Banyumas. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Tipar Kidul tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui tes (tes formatif) dan non tes (observasi dan 
dokumentasi). Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu nilai rata-rata kelas ≥ 
60 dan persentase tuntas belajar klasikal  75%, serta nilai performansi guru ≥ 71 
(B). 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar 
siswa serta performansi guru dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, aktivitas belajar 
siswa berjumlah 70,10% dan meningkat menjadi 82,60% pada siklus II. Nilai rata-
rata hasil belajar siswa mencapai 65,90 dan persentase tuntas belajar klasikal 
72,72%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 88,18 dan 
persentase tuntas belajar klasikal menjadi 90,90%. Nilai performansi guru pada 
siklus I 86,08 (A) dan meningkat pada siklus II menjadi 92,89 (A). Berdasarkan hasil 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa model STAD berbantuan media tiga dimensi dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru dalam 
pembelajaran matematika materi bangun ruang sederhana di kelas IV SD Negeri 2 
Tipar Kidul Banyumas. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan model 
pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi sebagai alternatif model dan 
media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia di dunia. 

Karena tanpa pendidikan manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani 

kehidupan. Manusia memperoleh pendidikan sejak mereka lahir hingga akhir 

hayatnya nanti. Pendidikan membantu manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu 

tentang bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup ini.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 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. 

 

Pengertian pendidikan di atas menerangkan bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar terencana agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Jadi, 

pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik 

yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan yang diperlukan 

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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Tujuan pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 3 yang berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang bahwa pendidikan nasional 

bertujuan agar peserta didik diantaranya menjadi manusia yang cakap, mandiri, 

dan kreatif. Untuk itu, pembelajaran hendaknya dapat memberikan ruang bagi 

siswa agar mampu berpikir kreatif dan mandiri. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Selain 

itu, komponen yang juga menunjang pembelajaran adalah dengan penggunaan 

media dalam pembelajaran untuk memudahkan pemahaman konsep siswa.   

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Jadi, di dalam kelas guru mempunyai 

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran sehingga akan tercipta pembelajaran 

dengan situasi yang terarah. Dalam mengajarkan suatu materi tertentu, model 

pembelajaran dipilih yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Pemilihan model pembelajaran harus memperhatikan materi pelajaran, tingkat 

perkembangkan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang tersedia sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai. Begitu pula dalam memilih media 

pembelajaran harus memperhatikan kesesuaian dengan materi pelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa juga sarana atau fasilitas yang tersedia. Salah satu 
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model pembelajaran yang memberikan ruang aktif, kreatif dan melatih 

kemandirian siswa adalah model pembelajaran kooperatif. Hal ini karena model 

pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar 

yang terbuka dan demokratis di Sekolah.  

Pendidikan yang dilakukan di sekolah mempunyai peranan penting dalam 

memperkaya ilmu pengetahuan seseorang. Selain ilmu pengetahuan, sekolah juga 

memberikan pendidikan moral dan berbagai macam keterampilan yang 

dibutuhkan seseorang. Dengan demikian, diperlukan tenaga-tenaga yang 

profesional untuk menyelenggarakan pendidikan yang menyeluruh.  

Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses pendidikan yang 

bersifat formal. Semua kegiatan yang terjadi di sekolah diarahkan dan 

direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan 

yaitu menghasilkan perubahan-perubahan sikap yang positif pada siswa. Sampai 

sejauh mana tujuan sekolah tersebut dapat tercapai melalui proses pembelajaran 

yang nantinya dapat diketahui dari hasil evaluasi.  

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari dalam berbagai 

jenjang pendidikan. Hasil wawancara di sekolah, diperoleh informasi bahwa 

matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit, terutama 

pada materi geometri yakni bangun ruang sederhana. Bahkan matematika  

termasuk dalam daftar mata pelajaran yang paling sulit dimengerti. Oleh karena 

itu, peserta didik kurang begitu tertarik mempelajarinya. 
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BSNP (2006) menyebutkan bahwa matematika merupakan ilmu universal 

yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting 

dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat 

di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh 

perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang 

dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.  

Hardini dan Puspitasari (2012: 159) mengemukakan bahwa “mata 

pelajaran Matematika perlu diberikan kepada sesama peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif”.  

Pembelajaran matematika di sekolah dasar mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Terlaksananya pembelajaran matematika yang baik pada jenjang 

pendidikan SD memerlukan guru yang terampil merancang dan mengelola proses 

pembelajaran agar dapat mengajarkan matematika. Mengajarkan matematika 

mengandung makna aktivitas guru mengatur kelas dengan sebaik-baiknya dan 

menciptakan kondisi yang kondusif sehingga siswa dapat belajar matematika 

dengan baik.  
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Menurut Orton (1992) dalam Pitajeng (2006: 27), untuk mengajar 

matematika diperlukan teori, yang digunakan antara lain untuk membuat 

keputusan di kelas. Sedangkan teori belajar matematika juga diperlukan untuk 

dasar mengobservasi tingkah laku anak didik dalam belajar. Kemampuan untuk 

mengambil keputusan di kelas dengan tepat dan cepat, dan kemampuan untuk 

mengobservasi tingkah laku anak didik dalam belajar, merupakan sebagian dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam menentukan 

pendekatan  pembelajaran matematika yang tepat sehingga pembelajaran berkesan 

tidak menakutkan namun sebaliknya matematika menjadi pembelajaran yang 

efektif, bermakna dan menyenangkan.  

Matematika seringkali dikaitkan menjadi salah satu mata pelajaran yang 

menjadi tolok ukur kepandaian dan kecerdasan anak dalam belajar. Ironisnya 

matematika juga dianggap sebagai mata pelajaran sulit dan menakutkan yang 

dihindari oleh sebagian siswa sekolah dasar karena dianggap sebagai mata 

pelajaran yang paling sulit dan menakutkan bagi siswa. 

Pitajeng (2006: 57-58) menyatakan bahwa anak yang takut belajar 

matematika, akan takut menanyakan masalah yang tidak dipahami, takut 

memaparkan pendapatnya karena takut salah, takut dimarahi, takut mencoba atau 

melakukan tindakan, sehingga bertambah lama dia akan jauh ketinggalan dari 

temannya yang berani. Oleh karena itu para guru harus dapat menghilangkan rasa 

takut anak untuk belajar matematika.  

Dari pemaparan di atas kiranya perlu dilakukan pembenahan supaya 

matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Masih rendahnya nilai siswa 
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mencerminkan kurang berhasilnya guru dalam menyampaikan pelajaran. 

Rendahnya hasil belajar ini lebih terlihat khususnya dalam pokok bahasan yang 

bersifat abstrak sehingga memerlukan penggunaan media visual atau alat peraga. 

Melalui penggunaan alat peraga diharapkan peserta didik akan lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dapat disebabkan karena 

kemampuan guru pada matematika masih kurang, alokasi waktu yang disediakan 

tidak cukup, metode maupun teknik mengajar yang tidak sesuai dan penggunaan 

media yang tidak memadai dan lain sebagainya.  

Dalam proses pembelajaran matematika, guru perlu mempersiapkan 

strategi. Strategi pembelajaran merupakan cara yang sistematis dalam 

mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menyampaikan isi 

pelajaran. Strategi pembelajaran meliputi empat komponen utama, yaitu urutan 

kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan waktu 

yang digunakan dalam proses pembelajaran Hardini dan Puspitasari (2012: 161)  

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa penerapan model dan penggunaan 

media pembelajaran memegang peranan penting dalam pembelajaran apalagi 

dalam memahami konsep-konsep matematika, siswa sekolah dasar memerlukan 

visualisasi atau perantara yang disebut media. Media dapat berupa alat peraga, 

baik dalam bentuk 2 dimensi maupun tiga dimensi. Tanpa menggunakan alat 

peraga siswa SD akan mengalami kesulitan, karena tahap perkembangan 

intelektual mereka baru pada tahap operasional konkret. Penggunaan benda-benda 
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konkret/ tiga dimensi dalam kegiatan pembelajaran juga sangat diperlukan sebagai 

alat bantu dalam menyampaikan materi pelajaran.  

Dalam banyak kasus guru hanya menggambar bangun ruang tersebut di 

papan tulis, atau cukup hanya dengan menunjukkan gambar yang ada dalam buku 

sumber yang digunakan siswa. Begitu juga pada kenyataan yang terjadi di 

lapangan. Dari hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN 2 Tipar Kidul 

menyebutkan bahwa pembelajaran matematika materi Bangun Ruang Sederhana 

dalam pembelajarannya lebih banyak menggunakan ceramah dan memberikan 

contoh-contoh melalui gambar pada buku teks. Dengan demikian media yang 

digunakan juga masih kurang sehingga hasil belajar siswa pada materi Bangun 

Ruang Sederhana masih rendah.  

Menurut BSNP (2006), suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

minimal 75 % siswa sudah tuntas belajar. Berdasarkan data nilai hasil ulangan 

semester genap tahun 2011/2012 pada materi bangun ruang diperoleh data dari 46 

siswa terdapat 23 atau 50% dari jumlah siswa yang belum tuntas belajar 

sedangkan 23 atau 50% lainnya mendapat nilai di bawah KKM yang ditentukan 

yakni 60.  

Guru diharapkan dapat berinovasi dalam pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika. Menurut Sa’ud 

(2009: 5) "inovasi ialah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-

barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi 

seseorang atau kelompok orang (masyarakat)”. Dalam inovasi pembelajaran, guru 

perlu selalu mencoba untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya 
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mengajarnya. Praktik pendidikan erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang 

menimbulkan pengaruh kepada peserta didik. Guru dapat berinovasi dalam proses 

pembelajaran dengan berinovasi dalam penerapan model dan menggunakan media 

dalam pembelajaran.  

Salah satu alternatif model pembelajaran untuk materi Bangun Ruang 

Sederhana adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD). Hal ini dikarenakan STAD merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga perlu adanya media dalam bentuk tiga 

dimensi yang dapat dilihat oleh seluruh siswa agar memudahkan pemahaman 

siswa.  

Student Teams Achievement Divisions (STAD) merupakan model 

pembelajaran berkelompok heterogen yang menekankan aktivitas siswa dan 

kerjasama antar anggota kelompok. Pembelajaran ini meningkatkan interaksi 

antar siswa melalui diskusi kelompok. Siswa mengerjakan tugas kelompok 

melalui diskusi kemudian mempresentasikan di depan kelas. dengan demikian 

akan melatih kemampuan sosial siswa. Dengan pembelajaran STAD siswa akan 

aktif mengajukan pertanyaan, memperoleh pengetahuan, menyusun penjelasan 

tentang Bangun Ruang Sederhana yang telah dipelajari, dan mengkomunikasikan 

gagasannya pada pihak lain sebagaimana yang diharapkan dalam pembelajaran 

matematika yang bukan merupakan materi hafalan melainkan penanaman konsep. 

Slavin (2005: 143) mengemukakan bahwa STAD terdiri dari lima 

komponen yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor dan rekognisi tim. Kelima 
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komponen tersebut harus terlaksana dalam pembelajaran STAD.  Dengan 

pembelajaran STAD maka pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa aktif 

dalam belajar sehingga perhatian siswa akan fokus terhadap pelajaran. Pada akhir 

pembelajaran, kelompok akan mendapatkan penghargaan dengan kriteria tertentu. 

Dengan adanya penghargaan maka akan memotivasi belajar siswa. Dalam 

pembelajaran STAD, media juga merupakan komponen pendukung yang akan 

memudahkan pemahaman siswa. Pada materi Bangun Ruang Sederhana media 

tiga dimensi akan memberikan kemudahan dalam memahami materi. Dengan 

melihat nyata tiga dimensi maka siswa akan dapat memahami materi Bangun 

Ruang Sederhana secara lebih konkret.  

Penggunaan media tiga dimensi pada pembelajaran matematika sangat 

tepat digunakan dalam pembelajaran matematika  khususnya materi bangun 

ruang. Melalui media pembelajaran ini siswa akan merasakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan sekaligus melatih mereka untuk bekerjasama 

dengan siswa lain. Berkaitan dengan pemaparan tersebut, peneliti akan 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan model pembelajaran STAD 

berbantuan media tiga dimensi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika materi Bangun Ruang Sederhana pada siswa kelas IV SDN 2 Tipar 

Kidul Banyumas”. 
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1.2  Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran matematika. Permasalahan tersebut antara lain: 

(1) Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

matematika terutama materi Bangun Ruang Sederhana. 

(2) Siswa kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

(3) Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

(4) Guru belum menerapkan model pembelajaran kooperatif  

(5) Hasil belajar matematika siswa masih rendah. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mudah dipahami maka perlu dibatasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

(1) Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 2 Tipar 

Kidul Banyumas yang berjumlah 22 orang. 

(2) Penelitian ini memfokuskan pada peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar pada materi Bangun Ruang Sederhana dengan penerapan 

model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi.  

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 
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(1) Apakah dengan menerapkan model pembelajaran STAD berbantuan 

media tiga dimensi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Tipar Kidul Banyumas? 

(2) Apakah dengan menerapkan model pembelajaran STAD berbantuan 

media tiga dimensi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Tipar Kidul khususnya pada materi Bangun Ruang 

Sederhana? 

(3) Apakah dengan menerapkan model pembelajaran STAD berbantuan 

media tiga dimensi dapat meningkatkan performansi guru pada materi 

Bangun Ruang Sederhana? 

 

1.5 Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti menerapkan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

yang dilaksanakan secara runtut dengan difokuskan pada peningkatan aktivitas, 

hasil belajar siswa dan performansi guru. Penerapan model pembelajaran STAD 

dengan berbantuan media tiga dimensi ini dianggap tepat karena menyajikan 

konsep pembelajaran yang tidak membosankan. Melalui bentuk media tiga 

dimensi siswa diajak untuk memahami materi sambil mengamati bangun ruang 

secara langsung sehingga siswa akan merasa senang dan dapat memahami materi 

tanpa rasa jenuh terhadap pembelajaran. 
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1.6  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu : 

1.5.1 Tujuan umum 

Secara umum penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas belajar matematika di sekolah dasar khususnya materi Bangun Ruang 

Sederhana kelas IV SDN 2 Tipar Kidul melalui penerapan model pembelajaran 

STAD berbantuan media tiga dimensi. 

1.5.2 Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan : 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi dalam proses 

pembelajaran matematika khususnya materi Bangun Ruang 

Sederhana. 

(2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 2 Tipar  

Kidul dengan menggunakan model pembelajaran STAD berbantuan 

media tiga dimensi pada materi Bangun Ruang Sederhana. 

(3) Meningkatkan performansi guru dalam proses pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran STAD berbentuan 

media tiga dimensi materi Bangun Ruang Sederhana. 
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1.7 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.7.1 Manfaat teoritis 

Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika khususnya materi 

Bangun Ruang Sederhana pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul 

Banyumas serta menambah wawasan mengenai penerapan model dan media 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan kondisi yang ada.  

1.7.2 Manfaat praktis 

(1) Bagi siswa  

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan ketertarikan dan 

antusias siswa untuk mempelajari mata pelajaran Matematika 

khususnya materi Bangun Ruang Sederhana, memberikan kemudahan 

dalam memahami materi, memberikan suasana menyenangkan dan 

tidak monoton dalam pembelajaran, serta dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar. 

(2) Bagi guru 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan guru bahwa 

materi Bangun Ruang Sederhana perlu disampaikan secara bermakna 

yakni siswa tidak hanya sekedar mengenal bangun-bangun ruang yang 

ada namun siswa juga paham mengenai sifat-sifat bangun ruang 

tersebut. Selain itu juga dengan penerapan model pembelajaran STAD 

berbantuan media tiga dimensi dapat menambah pengetahuan guru 

mengenai penerapan model dan penggunaan media yang sesuai 
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dengan tingkat perkembangan siswa dalam memahami bangun ruang. 

Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

membelajarkan materi Bangun Ruang Sederhana kepada siswa dengan 

cara yang menyenangkan serta membuat siswa tidak bosan sehingga 

diharapkan bisa mendapatkan hasil yang optimal. 

(3) Bagi sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan memotivasi sekolah untuk 

selalu berinovasi dalam penerapan model dan penggunaan media 

dalam pembelajaran 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi belajar, 

namun pada intinya pendapat yang dikemukakan tidak jauh berbeda antara satu 

dengan lainnya, berikut disajikan beberapa definisi belajar menurut para ahli. 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya Slameto 

(2010: 2)  

Belajar merupakan salah satu kegiatan pokok dalam suatu proses 

pendidikan. keberhasilan tujuan pendidikan sangat bergantung pada proses belajar 

yang dialami siswa. Gagne et al dalam Anni (2007: 2) berpendapat bahwa belajar 

merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil 

pengalaman. Sejalan dengan pendapat Berliner, Makmun (2007) dalam Rohmah 

(2012: 172) mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku 

atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Sedangkan 
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menurut Syah (2004) dalam Rohmah (2012: 172) belajar merupakan proses 

memperoleh pengetahuan (Psikologi Kognitif). C.T Morgan (1961) merumuskan 

belajar sebagai suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai 

akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu.  

Berdasarkan beberapa definisi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses transformasi informasi secara efektif sehingga membuat 

suatu organisme mengalami perubahan tingkah laku secara progresif karena 

adanya suatu pengalaman-pengalaman tertentu yang mempengaruhinya. Dari 

kesimpulan tersebut terlihat bahwa perubahan tingkah laku secara progresif dapat 

terjadi apabila ada proses transformasi yang efektif. Seorang guru sebagai pelaku 

transformasi informasi kepada siswa harus memiliki kemampuan dalam 

menyampaikan materi dengan menggunakan model – model pembelajaran yang 

inovatif.  

2.1.2 Ciri-ciri Perilaku Belajar  

Tidak semua tingkah laku dikategorikan sebagai aktivitas belajar. Adapun 

tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar menurut Sugihartono 

(2007: 74) memiliki ciri-ciri: (1) perubahan tingkah laku terjadi secara sadar; (2) 

perubahan bersifat kontinu dan fungsional; (3) perubahan bersifat permanen; (4) 

perubahan bersifat permanen; (5) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; 

(6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ciri-ciri perilaku 

belajar menurut Sugihartono bermacam-macam. Suatu perilaku digolongkan 

sebagai aktivitas belajar apabila pelaku menyadari terjadinya perubahan tersebut 
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atau sekurang-kurangnya merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya 

misalnya menyadari pengetahuannya bertambah. Perubahan tersebut bersifat 

kontinu dan fungsional sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri 

seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan 

yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan 

berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya.  

 Perubahan bersifat positif dan aktif, Perubahan tingkah laku merupakan 

hasil dari proses belajar apabila perubahan-perubahan itu bersifat positif dan aktif. 

Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan juga bersifat 

permanen yakni perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap atau 

permanen.  

 Perubahan dalam pembelajaran juga hendaknya memiliki tujuan atau 

terarah, Perubahan tingkah laku dalam belajar mensyaratkan adanya rujukan yang 

akan dicapai oleh pelaku belajar dan terarah kepada perubahan tingkah laku yang 

benar-benar disadari. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, Perubahan 

yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan 

keseluruhan tingkah laku.  

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Sugihartono (2007: 76) mendefinisikan faktor internal adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedang faktor eksternal 

adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor internal meliputi: faktor jasmaniah 
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dam faktor psikologis. Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan cacat 

tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern yang berpengaruh 

dalam belajar meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orangtua, dan latar 

belakang kebudayaan. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar meliputi 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar, dan tugas rumah. Faktor masyarakat dapat berupa kegiatan siswa dalam 

masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan dalam masyarakat, dan media 

massa.  

Dari penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang 

dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan 

untuk faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat 

erat guna mencapai proses pembelajaran yang diharapkan.  

2.1.4 Hakikat Pembelajaran 

Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni, (2009: 192) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Hampir sama dengan Gagne, 
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Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 193) memberikan definisi 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. 

Dari dua definisi pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne dan Briggs 

tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kondisi 

yang dirancang sedemikian rupa oleh pembelajar sehingga dapat mempengaruhi 

peserta didik atau pebelajar dan memudahkan peserta didik berinteraksi dengan 

lingkungan. 

2.1.5  Aktivitas Belajar Siswa 

 Sekolah merupakan pusat belajar, artinya sekolah merupakan wahana 

untuk mengembangkan aktivitas belajar anak. Diedrich dalam Rohmah (2012: 

268) membuat suatu daftar yang berisi kegiatan siswa yang antara lain 

digolongkan sebagai berikut:  

(1) Visual Activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, mengamati pekerjaan 

orang lain. 

(2) Oral Activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memebri 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

(3) Listen Activities, seperti : mendengarkan uraian, percakapan,diskusi, 

musik dan pidato. 
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(4) Writing Activities, seperti : menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

(5) Drawing Activities, seperti : menggambar, membuat peta, grafik, 

diagram. 

(6) Motor Activities, seperti : melakukan percobaan membuat konstruksi, 

bermain, berkebun, berternak. 

(7) Mental Activities, seperti : menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

(8) Emotional Activities, seperti : menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Dari beberapa aktivitas belajar yang dikemukakan diatas, aktivitas dalam 

pembelajaran STAD hampir mencakup seluruh aspek diatas yakni visual activities, 

oral activities, listen activities, writing activities, dan mental activities. 

Sejalan dengan kegiatan belajar yang digolongkan oleh Diedrich, menurut 

Susilofy (2010) aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan 

baik secara jasmani atau rohani selama proses pembelajaran terjadi. Aktivitas 

belajar yang dimaksud adalah aktivitas yang mengarah pada proses belajar seperti 

bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab 

pertanyaan guru dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta bertanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan. 

Dalam hal kegiatan belajar, Rousseau dalam Rohmah (2012: 264) 

memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja 
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sendiri,  dengan fasilitas yang diciptakan sendiri baik secara rohani maupun 

teknis. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang harus belajar aktif sendiri. Tanpa 

ada aktivitas, belajar tidak mungkin terjadi.  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Diedrich dan Susilofy 

tersebut, penulis menganalisis aktivitas belajar siswa ke dalam beberapa aspek 

yang diamati yakni sebagai berikut: (1) keaktifan siswa saat penyajian materi 

menggunakan media tiga dimensi; (2) kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas 

kelompok; (3) keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok; 

(4) keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat; (5) 

ketekunan siswa dalam menyelesaikan kuis yang diberikan guru.  

Dengan demikian dapat disimpulkan aktivitas belajar adalah kegiatan-

kegiatan yang dilakukan individu (siswa) dalam proses belajar yang mendukung 

proses pembelajaran baik kegiatan yang bersifat fisik maupun yang bersifat 

mental.  

2.1.6  Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010: 22) hasil belajar adalah kemampuan–kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Bloom dalam 

Sudjana (2010: 22) mengklasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.  

Ranah kognitif  berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif  berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 

lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 
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internalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Dari pemaparan tersebut aktivitas belajar siswa pada materi bangun ruang 

termasuk dalam ranah afektif karena dalam aktivitas pembelajaran, siswa 

mengalami penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi dan internalisasi konsep 

bangun ruang, sedangkan untuk ranah psikomotor, hasil belajar matematika 

khusunya materi bangun ruang lebih menekankan pada hasil belajar, keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Pada aspek kognitif lebih menekankan pada aspek 

pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi pada 

materi bangun ruang.  

2.1.7 Performansi Guru 

Guru merupakan komponen terpenting dalam peristiwa pembelajaran 

diabad modern sekarang ini sekalipun sudah serba canggih, fungsi dan peran guru 

sukar diganti oleh teknologi modern. Dalam hal ini guru menjadi pusat perhatian 

karena sangat besar peranannya dalam setiap usaha peningkatan mutu. Kualitas 

seorang guru harus menjadi prioritas dalam upaya mengembangkan sebuah pola 

pendidikan yang efektif. Kualitas seorang guru ditandai dengan kinerjanya dalam 

memajukan pendidikan dan mecerdaskan semua siswa.  

Kinerja guru menurut Wahyudi (2012: 103) adalah "prestasi yang 

diperlihatkan dalam bentuk perilaku", sedangkan menurut Mangkunegara (2002) 



23 
 

 
 

dalam  Wahyudi (2012: 103) menjelaskan bahwa "kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Kinerja guru 

merupakan prestasi kerja guru sebagai hasil dorongan atau motivasi yang 

diperlihatkan dalam bentuk tingkah laku meliputi menyusun program 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan analisis 

evaluasi.  

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. Georgia 

Departemen of Education telah mengembangkan teacher performance assessment 

instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) 

rencana pembelajaran (teaching plans and materials) atau disebut dengann RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); (2) prosedur pembelajaran (classroom 

procedure); dan (3) hubungan antar pribadi (interpersonal skill). 

 Kinerja atau kompetensi guru juga diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 

pasal 28 ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dalam Sagala (2009: 

30), menyatakan "kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial". Masing-masing kompetensi terdiri dari beberapa 

subkompetensi yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Kompetensi pedagogik, terdiri dari lima subkompetensi, yaitu: 

memahami siswa secara mendalam; merancang pembelajaran; 
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melaksanakan pembelajaran; merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran; dan mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

(2) Kompetensi kepribadian, terdiri dari lima subkompetensi, yaitu 

kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif dan bijaksana, 

berwibawa, dan berakhlak mulia. 

(3) Kompetensi sosial memiliki tiga subkompetensi. Pertama, mampu 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa. Kedua, 

mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, mampu berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali siswa dan 

masyarakat sekitar. 

(4) Kompetensi profesional terdiri dari lima subkompetensi yaitu, 

memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan; memahami 

standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang ada dalam 

kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan 

yang koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar 

mata pelajaran  terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.8 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

17 ayat 1 bahwa Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Salah satu bentuk dari pendidikan dasar adalah 
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sekolah dasar. Sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan memiliki karakter 

sendiri. Karakter tersebut terbentuk akibat karakter dari siswa SD sendiri.  

Menurut Sagala (2003) dalam Anwar dan Harmi (2011: 57) interaksi 

antara peserta didik dan pendidik akan menghasilkan kematangan yang tampak 

dari perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang 

diperolehnya dari proses belajar.  

Sementara itu Makmun (2003) dalam Anwar dan Harmi (2011: 58) 

menjelaskan secara rinci tentang perubahan dalam konteks belajar yang dilakukan 

siswa dapat bersifat fungsional atau struktural, material, behavioral, serta 

keseluruhan pribadi. Lebih jauh ditegaskan Thorndike (1993) dalam Anwar dan 

Harmi (2011: 58) bahwa belajar adalah proses orang memperoleh berbagai 

kecakapan, keterampilan dan sikap sebagai akibat dari sejumlah tindakan dan 

perilaku kompleks yang dialami oleh siswa dalam belajar.  

Oleh sebab itu, seorang guru dalam melakukan proses perencanaan 

pembelajaran perlu memahami tentang karakteristik dan kemampuan awal siswa. 

Analisis kemampuan awal siswa merupakan kegiatan mengidentifikasi siswa dari 

segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi kualifikasi 

perubahan perilaku.  

Menurut Suparman (2001) dalam Anwar dan Harmi (2011: 58) 

Karakteristik siswa didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perseorangan siswa 

yang pada umumnya meliputi antara lain kemampuan akademik, usia dan tingkat 

kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, 

psikomotorik, kemampuan bekerja sama, keterampilan sosial .  
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Pada umumnya, siswa SD berusia antara 6 – 12 tahun. Menurut Kurnia 

(2007: 1.20) usia sekolah dasar merupakan periode masa anak akhir. Ada tiga 

perkembangan pada usia 6 – 12 tahun, yakni perkembangan fisik, perkembangan 

psikososial, dan perkembangan kognitif. 

Mengenai perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar, Piaget 

dalam Kurnia berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 

tahap yaitu: 

2.1.8.1 Tahap Sensorik – Motorik (usia 0 – 2 tahun) 

Pada tahap ini anak menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik 

untuk mengenal lingkungannya. Diawali dengan modifikasi refleks yang semakin 

lebih efisien dan terarah, dilanjutkan dengan reaksi pengulangan gerakan yang 

menarik pada tubuhnya dan keadaan atau objek yang menarik, koordinasi reaksi 

dengan cara menggabungkan beberapa skema untuk memperoleh sesuatu, reaksi 

pengulangan untuk memperoleh hal-hal yang baru, serta permulaan berpikir 

dengan adanya ketetapan objek. Pada masa sensorimotor, berkembang pengertian 

bahwa dirinya terpisah dan berbeda dengan lingkungannya. Anak berusaha 

mengkoordinasikan tindakannya dan berusaha memperoleh pengalaman melalui 

eksplorasi dengan indera dan gerak motorik. Jadi, perkembangan skema kognitif 

anak dilakukan melalui gerakan refleks, motorik, dan aktivitas indera. 

Selanjutnya, anak juga mulai mampu mempersepsi ketetapan objek. 

2.1.8.2 Tahap Pra Operasional (usia 2 – 7 tahun) 

Pada fase ini anak belajar mengenal lingkungan dengan menggunakan 

simbol bahasa, peniruan, dan permainan. Anak belajar melalui permainan dalam 
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menyusun benda menurut urutannya dan mengelompokkan sesuatu. Jadi, pada 

masa pra-operasional anak mulai menggunakan bahasa dan pemikiran simbolik. 

Mereka mulai mengerti adanya hubungan sebab-akibat meskipun logika 

hubungannya belum tepat, mampu mengemukakan alasan dalam menyatakan 

pendapat atau ide, mulai dapat mengelompokkan sesuatu, serta perbuatan 

rasionalnya belum didukung oleh pemikiran tetapi oleh perasaan. 

2.1.8.3 Tahap Operasional Kongkret (usia 7 – 11 tahun) 

Pada masa ini anak sudah bisa melakukan berbagai macam tugas 

mengonservasi angka melalui tiga macam proses operasi, yaitu (1) negasi sebagai 

kemampuan anak dalam mengerti proses yang terjadi di antara kegiatan dan 

memahami hubungan antara keduanya; (2) Resiprokal sebagai kemampuan untuk 

melihat hubungan timbal balik; (3) identitas dalam mengenali benda-benda yang 

ada. 

Dengan demikian, pada tahap ini anak sudah mampu berpikir konkret 

dalam memahami sesuatu sebagaimana kenyataannya, mampu mengkonservasi 

angka, serta memahami konsep melalui pengalaman sendiri dan lebih objektif. 

2.1.8.4 Tahap Operasi Formal (usia 11 – 15 tahun) 

Pada fase ini anak sudah dapat berpikir abstrak, hipotetis, dan sistematis 

mengenai sesuatu yang abstrak dan memikirkan hal-hal yang akan dan mungkin 

terjadi. Jadi, pada tahap ini anak sudah mampu meninjau masalah dari berbagai 

sudut pandang dan mempertimbangkan kemungkinan dalam memecahkan 

masalah, bernalar berdasarkan hipotesis, menggabungkan sejumlah informasi 

secara sistematis, menggunakan rasio dan logika dalam abstraksi, memahami arti 
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simbolik, dan membuat perkiraan di masa depan. Berdasarkan teori tersebut, usia 

sekolah dasar masuk dalam tahapan perkembangan kognitif operasional kongkrit. 

2.1.9 Hakikat Matematika 

Menurut Prihandoko (2006: 1) matematika merupakan ilmu dasar yang 

sudah menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu  

penguasaan terhadap matematika mutlak diperlukan dan konsep-konsep 

matematika harus dipahami dengan betul dan benar sejak dini. Hal ini karena 

konsep-konsep dalam matematika merupakan suatu rangkaian sebab akibat. Suatu 

konsep disusun berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, dan akan menjadi dasar 

bagi konsep-konsep selanjutnya, sehingga pemahaman yang salah terhadap suatu 

konsep, akan berakibat pada kesalahan pemahaman terhadap konsep-konsep 

selanjutnya. 

Sejalan dengan pendahat Prihandoko, matematika menurut Russefendi 

(1991) dalam Heruman (2007: 1), adalah bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur 

yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang 

didefinisikan, ke aksioma, atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan hakikat 

matematika menurut Soedjadi (2000) dalam Heruman (2007: 1), yaitu memiliki 

objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.  

Menurut Brunner dalam Pitajeng (2006: 29) menyebutkan bahwa belajar 

matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang 

terdapat di dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara 

konsep-konsep dan struktur-struktur matematika.  
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Pemahaman terhadap konsep dan struktur suatu materi menjadikan materi 

itu mudah dipahami secara lebih komprehensif. Selain itu anak didik lebih mudah 

mengingat materi bila yang dipelajari mempunyai pola terstruktur. Dengan 

memahami konsep dan struktur akan mempermudah terjadinya transfer. Untuk itu 

dalam pelaksanaannya, pembelajaran matematika membutuhkan kemampuan kita 

sebagai guru untuk dapat kreatif dalam menerapkan model dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan tingkat psikologis siswa. Sehingga kesulitan-

kesulitan dalam pembelajaran matematika dapat segera diatasi. 

2.1.10 Media Pembelajaran  

Kata media sendiri berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak 

dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar 

terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima (Heinich et.al., 2002; 

Ibrahim, 1997; Ibrahim et.al., 2001 dalam Daryanto, 2010: 4).  

Menurut Criticos (1996) dalam Daryanto (2010: 5) media merupakan salah 

satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi. Proses pembelajaran mengandung 

lima komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan pembelajaran, media 

pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran. Jadi, Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, 

pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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Kata “pembelajaran” diartikan sebagai suatu kondisi yang diciptakan 

untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar. Dengan demikian, 

media pembelajaran memberikan penekanan posisi media sebagai wahana 

penyalur pesan atau informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang untuk 

belajar. Dengan kata lain, pada saat kegiatan belajar berlangsung, bahan belajar 

yang diterima siswa diperoleh melalui media. Menurut Erickson (1968) dalam 

Abenga (2009) mengatakan bahwa educational media programs are systems 

established to bring about the full impact of technological development to bear 

upon the improvement in the quality and quantity of instruction needed by society.  

Berdasarkan pernyataan tersebut dijelaskan bahwa media pendidikan 

adalah sebuah sistem yang tidak dapat dipungkiri membawa dampak dari 

perkembangan teknologi untuk menunjang kemajuan baik secara kualitas maupun 

kuantitas dari pengajaran yang dibutuhkan di masyarakat. 

Dari penjelasan di atas maka media pendidikan merupakan sebuah sistem 

yang membawa dampak untuk menunjang kemajuan dalam pembelajaran yang 

dibutuhkan di masyarakat. 

Kemp dan Dayton (1985; 3-4) dalam Arsyad (2011: 21) mengidentifikasi 

manfaat media dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

(1) Penyampaian Pelajaran Menjadi Lebih Baku 

Setiap guru mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda 

terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan 

media penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga 

informasi yang sama dapat disampaikan kepada siswa. 
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(2) Proses Pembelajaran Bisa Lebih Menarik 

Materi pembajaran yang dikemas melalui media akan lebih jelas, 

lengkap, menarik minat siswa, dan meningkatkan motivasi belajar. 

Dengan media, materi sajian bisa meningkatkan rasa keingintahuan 

siswa, merangsang siswa bereaksi secara fisik maupun emosional. 

Jadi, media dapat membantu guru dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menarik, tidak monoton, dan tidak membosankan. 

(3) Proses Pembelajaran Menjadi Lebih Interaktif 

Media dapat membantu guru dan siswa untuk melakukan komunikasi    

dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Dengan media, 

siswa  dapat ikut berpartisipasi melakukan aktivitas atau kegiatan 

pembelajaran.  

(4)   Efisiensi dalam Waktu 

Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari guru adalah selalu 

kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Guru sering 

menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi 

pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru dapat 

memanfaatkan media secara maksimal. Dengan media, tujuan belajar 

akan lebih mudah tercapai semaksimal mungkin dengan waktu 

seminimal mungkin. 

(5)  Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Siswa 

Penggunaan media pembelajaran dapat mengkomunikasikan materi 

pelajaran dengan baik dan jelas. Media membantu siswa menyerap 
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materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya dengan 

mendengarkan informasi verbal dari guru saja, siswa kurang 

memahami pelajaran dengan baik. Tetapi jika hal itu diperkaya 

dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami 

sendiri melalui media maka pemahaman siswa pasti akan lebih baik.  

(6) Media Memungkinkan Pembelajaran Dapat Disajikan di Mana Dan 

apan saja 

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih leluasa, kapanpun, dan 

dimanapun.  

(7)  Media Dapat Menumbuhkan Sikap Positif Siswa Terhadap Materi Dan 

Proses Belajar 

Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga 

memotivasi siswa untuk menyukai materi pelajaran tersebut. Proses 

pembelajaran juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

(8)  Mengubah Peran Guru Ke Arah Yang Lebih Positif dan Produktif 

Dengan menggunakan media, seorang guru bukan lagi menjadi satu-

satunya sumber belajar bagi siswa. Guru dalam menyampaikan materi 

dapat berbagi peran dengan media. Dengan demikian, guru akan lebih 

banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek 

edukatif yang lain, seperti membantu kesulitan belajar siswa, 

pembentukan kepribadian, memotivasi siswa belajar, dan lain-lain. 
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Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

bermanfaat untuk melengkapi, memelihara dan bahkan meningkatkan kualitas dan 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Penggunaan media dalam 

pembelajaran akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2.1.11 Penggunaan Media Pembelajaran Matematika 

 Menurut Uno dan Lamatenggo (2010: 141) media pembelajaran dalam 

bidang matematika memiliki fungsi, diantaranya sebagai berikut: 

(1) Dengan adanya media pembelajaran, siswa akan mengikuti pelajaran 

matematika dengan gembira. Siswa merasa senang, terangsang, 

tertarik, dan bersikap positif terhadap pembelajaran matematika. 

(2) Dengan disajikannya konsep abstrak matematika dalam bentuk 

konkret, maka siswa pada tingkat-tingkat yang lebih rendah akan lebih 

mudah memahami dan mengerti. 

(3) Siswa akan menyadari adanya hubungan antara pembelajaran dengan 

benda-benda yang ada disekitarnya.  

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa penggunaan media dapat membantu 

kelancaran proses pembelajaran. Media dapat mengatasi beberapa masalah dalam 

pembelajaran dan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Uno dan 

Lamatenggo (2010: 143) ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam 

membuat media pembelajaran antara lain sebagai berikut (1) dibuat dari bahan-

bahan yang cukup kuat supaya tahan lama; (2) diusahakan bentuk dan warnanya 

menarik; (3) dibuat secara sederhana, mudah dikelola, dan tidak rumit; (4) 

ukurannya dibuat seimbang dengan ukuran fisik anak; (5) dapat menyajikan 
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konsep matematika; (6) sesuai dengan konsep yang akan dibuat; (7) Siswa belajar 

aktif (sendiri atau kelompok) diharapkan dapat memanipulasi media 

pembelajaran, seperti diutak-utik, diraba, dipegang, dipindahkan, dipasang, dan 

dilepas. 

2.1.12 Media Tiga Dimensi  

Menurut (Sudjana, Rivai 2009: 156) Media tiga dimensi yang sering 

digunakan dalam pengajaran adalah model dan boneka. Model adalah tiruan tiga 

dimensional dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu 

kecil, terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu ruwet untuk dibawa ke dalam kelas 

dan dipelajari siswa dalam bentuk aslinya. 

2.1.12.1  Jenis model dan penggunaannya 

 (Sudjana, Rivai 2009: 156) menggolongkan jenis dan penggunaan model 

tiga dimensi menjadi enam kategori yaitu (1) model padat (solid model); (2) 

model penampang (cutaway model); (3) model susun (build-up model); (4) model 

kerja (working model); (5) mock up dan (6) diorama. Masing-masing kategori 

model tersebut mungkin mempunyai ukuran yang persis sama dengan ukuran 

aslinya atau mungkin dengan skala yang lebih besar atau lebih kecil daripada 

objek yang sesungguhnya.  

(1) Model padat (solid model) 

Suatu model padat biasanya memperlihatkan bagian permukaan luar daripada 

objek dan acapkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-

gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. 
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Contoh model padat diantaranya ada bentuk boneka, berbagai bendera, 

bermacam-macam makanan, peralatan dan perkakas rumah tangga, bentuk 

geometrik seperti kerucut, bola, kubus, polihedron, tonggak-tonggak sejarah, 

sejarah persenjataan, anatomi manusia, aneka ragam alat angkutan dan lapisan 

tanah.  

(2) Model penampang  

Model penampang memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila 

bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya.  

(3) Model susun (build up model)  

Model susunan terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap, atau sedikitnya 

suatu bagian penting dari objek itu. 

(4) Model kerja  

Model kerja adalah tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari 

objek asli, dan mempunyai beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya.  

Dari penjelasan di atas mengenai jenis-jenis media tiga dimensi, jenis benda 

geometrik seperti kerucut, bola, kubus dan polihedron termasuk ke dalam jenis 

model padat.  

Pengertian media tiga dimensi itu sendiri adalah sekelompok media tanpa 

proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional. Kelompok media ini 

dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat pula 

berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya Daryanto (2010: 29).   
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Media tiga dimensi yang dapat di produksi dengan mudah, adalah 

sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya karena tanpa harus 

memerlukan keahlian khusus, dapat dibuat sendiri oleh guru, bahannya mudah 

diperoleh di lingkungan sekitar. Moedjiono (1992) dalam Daryanto (2010: 29) 

mengatakan bahwa media sederhana tiga dimensi memiliki kelebihan-kelebihan, 

diantaranya memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara kongkrit 

dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan obyek secara utuh baik 

konstruksi maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi 

secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. 

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa media tiga dimensi adalah 

sekelompok media yang dapat berwujud benda mati atau benda hidup sebagai 

tiruan aslinya yang memiliki beberapa kelebihan diantaranya memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didik sehingga diharapkan dapat terjadi 

proses belajar mengajar yang menyenangkan. 

Langkah- langkah penggunaan media tiga dimensi bangun ruang:  

(1) Mempersiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan sebagai 

contoh dalam pembelajaran bangun ruang sederhana 

(2) Merumuskan tujuan pembelajaran dan menerapkannya dalam pem-

belajaran menggunakan contoh yang telah disediakan  

(3) Mencontohkan macam- macam bangun ruang sederhana 

(4) Menjelaskan materi bangun ruang sederhana  

(5) Merangkai jaring-jaring bangun ruang sehingga menjadi bentuk 

sempurna  
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(6) Menjelaskan sifat- sifat bangun ruang  

(7) Memberikan feed back  

(8) Memberikan tugas kelompok 

(9) Evaluasi  

2.1.13 Teori Belajar Matematika  

Teori-teori belajar matematika, Berikut ini diuraikan beberapa teori belajar 

Matematika sebagai berikut : 

2.1.13.1 Teori Bruner 

Belajar matematika menurut Bruner merupakan suatu proses belajar 

tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam 

materi pelajaran dan mencari hubungan-hubungan tentang konsep dan struktur-

struktur matematika. Bruner melukiskan anak-anak berkembang melalui tiga 

tahap perkembangan mental yakni (1) enaktif yaitu anak-anak di dalam belajarnya 

menggunakan manipulasi obyek-obyek secara langsung; (2) ikonik, yaitu kegiatan 

anak-anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari obyek-

obyek. pada tahap ini anak tidak memanipulasi dengan menggunakan gambaran 

dari obyek; (3) simbolik, yaitu tahap memanipulasi simbol-simbol secara 

langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan obyek-obyek. 

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bruner, penggunaan media 

tiga dimensi dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang sederhana 

sudah tepat karena sesuai dengan tahap perkembangan mental anak yakni tahap 

enaktif (memanipulasi objek-objek secara langsung), ikonik (menyangkut mental 
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yang merupakan gambaran dari objek-objek seperti kubus, balok, bola dan lain 

sebagainya. 

2.1.13.2  Teori Dienes 

Somakim (2004) dalam Aisyah (2007: 2-3) menyebutkan bahwa teori 

belajar Dienes sangat terkait dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget, 

yaitu mengenai teori perkembangan intelektual. Jean Piaget berpendapat bahwa 

proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir 

intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui empat periode. Urutan periode itu 

tetap bagi setiap orang, namun usia atau kronologis pada setiap orang yang 

memasuki setiap periode berpikir yang lebih tinggi berbeda-beda tergantung kepada 

masing-masing individu. Piaget adalah orang pertama yang menggunakan filsafat 

konstruktivis dalam proses belajar mengajar. Piaget dalam Bell (1981) 

berpendapat bahwa proses berpikir manusia merupakan suatu perkembangan yang 

bertahap dari berpikir intelektual kongkret ke abstrak.  

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dienes, penerapan model 

pembelajaran dengan menggunakan media tiga dimensi sudah sesuai dengan 

tahap berpikir siswa yang berada pada tahap berpikir konkret, dengan adanya 

penggunaan media tiga dimensi tentu saja lebih memudahkan siswa dalam 

mempelajari bangun ruang karena siswa disajikan contoh bangun ruang-bangun 

ruang secara langsung dalam pembelajaran. 

2.1.13.3 Teori Gagne 

Gagne menggunakan matematika sebagai sarana untuk menyajikan dan 

mengaplikasi teori-teorinya tentang belajar. Menurut Gagne dalam Ismail (1998) 
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dalam Aisyah (2007: 3-2), objek belajar matematika terdiri dari objek langsung 

dan objek tak langsung. Objek langsung adalah transfer belajar, kemampuan 

menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi dan apresiasi 

pada struktur matematika. Sedangkan objek langsung belajar matematika adalah 

fakta, keterampilan, konsep dan prinsip.  

(1) Fakta (fact) adalah perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti 

simbol-simbol matematika, kaitan simbol “3” dengan kata “tiga” 

merupakan contoh fakta.  

(2) Keterampilan (skills) adalah kemampuan memberikan jawaban yang 

benar dan cepat. Misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan 

pecahan dan perkalian pecahan.  

(3) Konsep (concept) adalah ide abstrak yang memungkinkan kita 

mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh. 

Himpunan, segitiga, kubus, dan jari-jari adalah merupakan konsep 

dalam matematika.  

(4) Prinsip (principle) merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip 

adalah sederetan konsep beserta dengan hubungan diantara konsep-

konsep tersebut.  

Pengaplikasian pembelajaran bangun ruang berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Gagne yakni pada konsep yang memungkinkan kita 

mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh seperti himpunan, 

segitiga, kubusdan jari-jari, dengan adanya penggunaan media tiga dimensi 

tersebut dapat memudahkan siswa dalam berpikir karena ide abstrak yang siswa 
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dipikirkan oleh siswa dapat secara nyata dihadirkan dalam bentuk media tiga 

dimensi bangun ruang. 

2.1.13.4  Teori Van Hiele  

Van Hiele dalam Ismail (1998) dalam Aisyah (2007: 4-2) menyatakan 

bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri yaitu: Tahap pengenalan, analisis, 

pengurutan, deduksi, dan keakuratan.  

(1) Tahap Pengenalan  

Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri 

seperti bola, kubus, segitiga, persegi dan bangun-bangun geometri 

lainnya. Seandainya kita hadapkan dengan sejumlah bangun-bangun 

geometri, anak dapat memilih dan menunjukkan bentuk segitiga. Pada 

tahap pengenalan, anak belum dapat menyebutkan sifat-sifat dari 

bangun-bangun geometri yang dikenalnya sifat-sifat dari bangun-

bangun geometri yang dikenalnya itu.  

(2) Tahap analisis  

Bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat dari 

bangun-bangun geometri, tidak demikian pada tahap Analisis. Pada 

tahap ini anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun 

geometri. Pada tahap ini anak sudah mengenal sifat-sifat bangun 

geometri, seperti pada sebuah kubus banyak sisinya ada 6 buah, 

sedangkan banyak rusuknya ada 12. 
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(3) Tahap Pengurutan  

Pada tahap ini pemahaman siswa terhadap geometri lebih meningkat 

lagi dari sebelumnya yang hanya mengenal bangun-bangun geometri 

beserta sifat-sifatnya, maka pada tahap ini anak sudah mampu 

mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri 

dengan bangun geometri lainnya. Anak yang berada pada tahap ini 

sudah memahami pengurutan bangun-bangun geometri. Misalnya, 

siswa sudah mengetahui jajargenjang itu trapesium, belah ketupat 

adalah layang-layang, kubus itu adalah balok. 

(4)   Tahap deduksi  

Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil 

kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif 

yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Seperti 

kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu deduktif. Matematika, 

dikatakan sebagai ilmu deduktif karena pengambilan kesimpulan, 

membuktikan teorema dan lain-lain dilakukan dengan cara deduktif. 

Sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam 

jajargenjang adalah 360° secara deduktif dibuktikan dengan 

menggunakan prinsip kesejajaran. Pembuktian secara induktif yaitu 

dengan memotong-motong sudut-sudut benda jajargenjang, kemudian 

setelah itu ditunjukkan semua sudutnya membentuk sudut satu putaran 

penuh atau 360° belum tuntas dan belum tentu tepat. 
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(5) Tahap keakuratan  

Tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak dalam memahami 

geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini anak sudah 

memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar 

yang melandasi suatu pembuktian.  

Dari beberapa tahapan pemahaman geometri (Bangun Ruang) yang 

dijelaskan di atas, siswa SD kelas IV baru pada tahap ke satu dan kedua yakni 

tahap pengenalan dan tahap analisis saja yaitu siswa SD kelas IV baru mengenal 

bangun-bangun geometri seperti kubus, balok, dan bangun geometri lainnya, 

sedangkan pada tahap kedua yakni tahap analisis adalah tahap dimana anak sudah 

dapat memahami dari masing-masing sifat-sifat bangun uang sederhana.  

Selain mengemukakan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif 

dalam memahami geometri, Van Hiele juga mengemukakan beberapa teori 

berkaitan dengan pembelajaran geometri. Teori yang dikemukakan Van Hiele 

antara lain tiga unsur yang utama pembelajaran geometri yaitu waktu, materi 

pembelajaran dan metode penyusun yang apabila dikelola secara terpadu dapat 

mengakibatkan meningkatnya kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih 

tinggi dari tahap yang sebelumnya. Jadi sudah selayaknya para guru dalam 

membelajarkan materi geometri (Bangun Ruang) memperhatikan ketiga unsur 

tersebut. 

Piere dan Van Hiele dalam Muharti (1993) dalam Aisyah (2007: 4-8) 

mengemukakan bahwa tingkat-tingkat pemikiran geometrik dan fase 

pembelajaran siswa berkembang atau maju menurut  tingkat-tingkat sebagai 



43 
 

 
 

berikut: dari tingkat Gestalt-like melalui tingkat-tingkat sophisticated dari 

deskripsi, analisis, abstraksi dan bukti. Teori ini mempunyai karakteristik sebagai 

berikut:  

(1) Belajar  

(2) Tingkat-tingkat itu berurutan dan hierarki, supaya siswa dapat 

berperan dengan baik pada suatu tingkat yang lanjut dalam hierarki 

Van Hiele, ia harus menguasai sebagian besar dari tingkat yang lebih 

rendah.  

(3) Konsep-konsep yang seacara implisit dipahami pada suatu tingkat 

menjadi dipahami secara eksplisit pada tingkat berikutnya.  

(4) Setiap tingkat mempunyai bahasanya sendiri, mempunyai simbol 

linguistiknya sendiri dan sistem relasinya sendiri yang 

menghubungkan simbol-simbol itu.  

Model Van Hiele tidak hanya memuat tingkat-tingkat pemikiran 

geometrik. Menurut Van Hiele dalam Ismail (1998) dalam Aisyah (2007: 4-9), 

kenaikan dari tingkat yang  satu ke tingkat berikutnya tergantung sedikit pada 

kedewasaan biologis atau perkembangannya, dan tergantung lebih banyak kepada 

akibat pembelajarannya. Guru memegang peranan penting dan istimewa untuk 

memperlancar kemajuan, terutama untuk memberi bimbingan mengenai 

pengharapan. 

Van Hiele dalam Aisyah (2007: 4-9) menuntut bahwa tingkat yang lebih 

tinggi tidak langsung menurut pendapat guru, tetapi melalui pilihan-pilihan yang 

tepat. Lagi pula, anak-anak sendiri akan menentukan kapan saatnya untuk naik ke 
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tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, siswa tidak akan mencapai 

kemajuan tanpa bantuan guru. Oleh karena itu, maka ditetapkan fase-fase 

pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran guru dalam 

pembelajaran dalam mencapai tujuan itu.  

Fase-fase pembelajaran tersebut adalah:  

(1) fase informasi  

Pada awal tingkata ini, guru dan siswa menggunakan tanya-jawab dan 

kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap pemikiran 

siswa. 

(2) fase orientasi  

Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan 

cermat telah disiapkan guru. Aktivitas ini akan berangsur-angsur 

menampakkan kepada siswa struktur yang memberi ciri-ciri sifat 

komponen dan hubungan antar komponen suatu bangun.  

(3) fase eksplisitasi (penjelasan)  

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan 

yang muncul mengenai struktur yang diobservasi.  

(5) fase orientasi bebas  

Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas 

yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan cara, 

dan tugas yang open-ended. 

(6) fase integrasi 

siswa menuju kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. 
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2.1.14 Model Pembelajaran  

Mills dalam Suprijono (2011: 45) berpendapat bahwa model adalah bentuk 

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Model meerupakan 

interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa 

sistem.  

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologis dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis 

terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di 

kelas.  

Arends (1997) dalam Suprijono (2011: 46) menyebutkan bahwa model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan belajar, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Adapun menurut Joice dan Weil 

(1990) dalam Isjoni (2010: 50) model pembelajaran adalah suatu pola atau 

rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk 

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelasnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah pola yang dijadikan sebagai pedoman dalam 

merencanakan suatu pembelajaran untuk mengatur langkah-langkah dalam 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi di dalam model 

pembelajaran telah jelas tujuan dan apa yang harus dilakukan guru dalam 
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pembelajaran. Ada beberapa jenis model pembelajaran diantaranya ialah model 

pembelajaran langsung, kooperatif, dan lain sebagainya.  

2.1.15 Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sugandi (2006: 103) Model pembelajaran merupakan konsep 

mewujudkan proses belajar mengajar. Bruce dan Weil (1982) mengemukakan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana pola yang digunakan dalam 

menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelas dalam setting pembelajaran ataupun setting lainnya. 

Ada beberapa definisi tentang pembelajaran kooperatif yang dikemukakan 

oleh para ahli pendidikan. Cohen (1994: 3) dalam Asma (2006: 11) 

mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai berikut.  

Cooperative learning will be defined as student working together 
in a group small enough that everyone participate on a collective 
task that has been clearly assingn. Moreover, students are 
expected to carry out their task without direct and immediate 
supervision of the teacher.  
 
 Definisi yang dikemukakan oleh Cohen tersebut di samping memiliki 

pengertian luas yang meliputi belajar kooperatif (cooperative learning), dan kerja 

kelompok (group work), juga menunjukkan ciri sosiologis yaitu penekanannya 

pada tugas-tugas kolektif yang harus dikerjakan bersama dalam kelompok dan 

pendelegasian wewenang dari guru kepada siswa. Guru berperan sebagai 

fasilitator dalam membimbing siswa menyelesaikan materi atau tugas.  

Model pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran dikusi atau 

kolaboratif. Berikut ini definisi pembelajaran kolaboratif yang diungkapkan oleh 

Smith dan MacGregor dalam Hutchinson Collaborative learning is the actual 
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social engagement and exchange between the members of a group; the process of 

working and interacting together to arrive at an answer or solution to the 

learning task.  

Pembelajaran kolaboratif adalah keterlibatan sosial aktual dan pertukaran 

antara para anggota kelompok; proses kerja dan berinteraksi bersama untuk 

sampai pada jawaban atau solusi untuk tugas belajar 

Roger dan Johnson (2002) dalam Suprijono (2012: 58) mengemukakan 

bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap sebagai pembelajaran 

kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model 

pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur  tersebut yaitu: 

(1) Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota 

kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan 

tersebut. Beberapa cara membangun saling ketergantungan positif 

yaitu: 

(a) Menumbuhkan perasaan siswa bahwa dirinya terintegrasi dalam 

kelompok, pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota 

kelompok mencapai tujuan. Siswa harus bekerjasama untuk dapat 

mencapai tujuan. 
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(b) Mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan 

penghargaan yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai 

tujuan. 

(c) Mengatur sedemikian rupa sehingga setiap peserta dalam 

kelompok hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas 

kelompok. Artinya, mereka belum dapat menyelesaikan tugas, 

sebelum mereka menyatukan perolehan tugas mereka menjadi 

satu. 

(d) Setiap siswa ditugasi dengan tugas atau peran yang saling 

mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi, dan 

saling terikat dengan siswa lain dalam kelompok. 

(2) Personal responsibility ( tanggung jawab perseorangan) 

Tujuan pembelajaran kooperatif adalah membentuk semua anggota 

kelompok menjadi pribadi yang kuat. Tanggung jawab perseorangan 

adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh 

kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah mengikuti kelompok belajar 

bersama, anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang 

sama. 

Beberapa cara menumbuhkan tanggung jawab perseorangan yaitu: 

(a) Kelompok belajar jangan terlalu besar. 

(b) Melakukan asesmen terhadap setiap siswa. 
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(c) Memberi tugas kepada siswa, siswa dipilih secara random untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya kepada guru maupun kepada 

seluruh peserta didik di depan kelas. 

(d)  Mengamati setiap kelompok dan mencatat frekuensi individu 

dalam membantu kelompok. 

(e) Menugasi siswa mengajar temannya. 

(3) Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

Unsur ini dapat menghasilkan ketergantungan positif. Ciri – ciri 

interaksi promotif yaitu : 

(a) Saling membantu secara efektif dan efisien. 

(b) Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan. 

(c) Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efeisien. 

(d)  Saling mengingatkan. 

(e) Saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan 

argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap 

masalah yang dihadapi. 

(f) Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

(4) Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

Untuk mengoordinasikan kegiatan siswa dalam pencapaian tujuan, 

siswa harus: 

(a) Saling mengenal dan mempercayai. 

(b) Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius. 

(c) Saling menerima dan saling mendukung. 
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(d) Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. 

(5) Group processing (pemrosesan kelompok) 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan 

kegiatan dari anggota kelompok. Guru dapat mengetahui siapa yang 

membantu dan tidak membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah 

meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi 

terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok.  

2.1.16  Model Pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD)  

Model Pembelajaran STAD adalah salah satu metode pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model yang paling baik untuk 

permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Slavin 

(2005: 143). Model ini dikembangkan oleh Robert. E. Slavin.  

Menurut Rai (2007) dalam Khan dan Inamullah (2011: 212) 

mengemukakan bahwa: 

STAD (Students team achievement division)  is one of the many 
strategies in cooperative learning, which helps promote 
collaboration and self-regulating learning skills. The reason 
for the selection of STAD is good interaction among students, 
improve positive attitude towards subject, better self-esteem, 
increased interpersonal skills.  

 
Berdasarkan pernyataan di atas dijelaskan bahwa STAD adalah salah satu 

dari beberapa strategi pembelajaran kooperatif dimana pembelajaran ini 

menganjurkan adanya kerjasama yang mengatur kemampuan belajar individu. 

Salah satu alasan memilih STAD adalah karena STAD menciptakan interaksi yang 

baik antar sesama siswa. Mengembangkan sikap positif individu, lebih 
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menghargai diri dan dapat meningkatkan kemampuan pribadi. Maka STAD 

merupakan pembelajaran yang dapat meningkatkan interaksi antar siswa juga 

dapat mengembangkan kemampuan siswa baik secara individu maupun 

kelompok. 

Pembelajaran STAD memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen 

tersebut seperti presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual dan rekognisi 

tim. Komponen dalam pembelajaran STAD  tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh 

Slavin (2005: 143).  

Komponen pembelajaran STAD yang dikemukakan oleh Slavin yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Presentasi Kelas 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan di dalam presentasi 

kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang seringkali 

dilakukan, tetapi bisa juga memasukkan presentasi audiovisual. 

Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran biasa bahwa presentasi 

tersebut haruslah berfokus pada unit STAD. 

(2)  Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian 

dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnis. 

Fungsi dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim 

benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi mempersiapkan 

anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. 

(3) Kuis 
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Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan 

presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa 

akan mengerjakan kuis secara individual. Para siswa tidak 

diperbolehkan saling bekerjasama dalam mengerjakan kuis. 

(4) Skor Kemajuan Individual 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan 

kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila 

mereka bekerja lebih giat dan memberika kinerja yang lebih baik 

daripada sebelumnya. Para siswa mengumpulkan poin untuk tim 

mereka berdasarkan tingkat skor kuis mereka melampui skor awal 

mereka.  

Untuk menghitung skor rata-rata kelompok digunakan rumus sebagai 

berikut (Slavin 2005: 160):  

SR =  

Keterangan:  

SR = skor rata-rata kelompok 

SN  = total skor anggota kelompok 

N  =  jumlah anggota kelompok yang hadir 

(5) Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain 

apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu.  

Kriteria skor kelompok untuk memperoleh penghargaan adalah 

sebagai berikut: 
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(a) Kelompok yang mencapai skor 10 sebagai Tim BAIK 

(b) Kelompok yang mencapai skor 15 sebagai Tim HEBAT 

(c) Kelompok yang mencapai skor 20 sebagai Tim SUPER 

Kegiatan pembelajaran yang dijelaskan oleh Asma (2006:51-54) dalam 

model pembelajaran tipe STAD terdiri dari lima tahap, yaitu: 1) persiapan 

pembelajaran; 2) penyajian materi; 3) belajar kelompok; 4) tes; 5) penentuan skor 

peningkatan individual; dan 6) penghargaan kelompok. Tahap-tahap belajar 

kooperatif dalam model STAD sebagai berikut:  

(1) Tahap 1: persiapan pembelajaran 

(a) Materi  

Materi pembelajaran dalam belajar kooperatif dengan 

menggunakan model STAD dirancang sedemikian rupa untuk 

pembelajaran secara berkelompok. Sebelum menyajikan materi 

pelajaran, dibuat lembar kegiatan siswa (LKS) yang akan dipelajari 

kelompok, dan lembar jawaban dan lembar kegiatan tersebut.  

(b) Menempatkan siswa dalam kelompok   

Menempatkan siswa ke dalam kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari empat orang dengan cara mengurutkan siswa 

dari atas ke bawah berdasarkan kemampuan akademiknya dan 

daftar siswa yang telah diurutkan tersebut dibagi menjadi empat 

bagian. Kemudian diambil satu siswa dari tiap kelompok sebagai 

anggota kelompok. Kelompok yang sudah terbentuk diusahakan 
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berimbang selain menurut kemampuan akademik juga diusahakan 

menurut jenis kelamin dan etnis.  

(c) Menentukan skor dasar  

Skor dasar merupakan skor rata-rata pada kuis sebelumnya. Jika 

mulai menggunakan STAD setelah memberikan tes kemampuan 

prasyarat/tes pengetahuan awal, nilai siswa pada semester 

sebelumnya juga dapat digunakan sebagai skor dasar.  

(2) Tahap 2: Penyajian Materi  

Penyajian materi ini menggunakan waktu sekita 20-45 menit. Setiap 

pembelajaran dengan model ini, selalu dimulai dengan penyajian 

materi oleh guru. Sebelum menyajikan materi pelajaran, guru dapat 

memulai dengan menjelaskan tujuan pelajaran, memberikan motivasi 

untuk berkooperatif, menggali pengetahuan prasayarat dan 

sebagainya. Dalam penyajian kelas dapat digunakan moderl ceramah, 

tanya jawab, diskusi, dan sebagainya, disesuaikan dengan isi bahan 

ajar dan kemampuan pebelajar.  

(3) Tahap 3: Kegiatan Belajar Kelompok 

Dalam setiap kegiatan belajar kelompok digunakan lembar kegiatan, 

lembar tugas, dan lembar kunci jawaban masing-masing dua lembar 

untuk setiap kelompoknya. Lembar kegiatan dan lembar tugas 

diserahkan pada saat kegiatan belajar kelompok, sedangkan kunci 

jawaban diserahkan setelah kegiatan kelompok selesai dilaksanakan. 

Setelah menyerahkan lembar kegiatan dan lembar tugas, guru 
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menjelaskan tahapan dan fungsi belajar kelompok dari model STAD. 

Setiap siswa mendapat peran memimpin anggota-anggota di dalam 

kelompoknya, dengan harapan bahwa setiap anggota kelompok 

termotivasi untuk memulai pembicaraan dalam diskusi.  

Pada awal pelaksanaan kegiatan kelompok dengan model STAD 

diperlukan adanya diskusi dengan siswa tentang ketentuan-ketentuan 

yang berlaku di dalam kelompok kooperatif. Hal-hal yang perlu 

dilakukan pebelajar untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap 

kelompoknya, misalnya: 1) meyakinkan bahwa setiap anggota 

kelompoknya telah mempelajari materi, 2) tidak seorangpun 

menghentikan belajar sampai semua anggota menguasai materi, 3) 

meminta bantuan kepada setiap anggota kelompoknya untuk 

menyelesaikan masalah sebelum menanyakan kepada pembelajar atau 

gurunya., 4) setiap anggota kelompok berbicara secara sopan satu 

sama lain, saling menghormati dan menghargai. 

(4) Tahap 4: Pemeriksaan terhadap Hasil Kegiatan Kelompok 

Pemeriksaan terhadap hasil kegiatan kelompok dilakukan dengan 

mempresentasikan hasil kegiatan kelompok di depan kelas oleh wakil 

dari setiap kelompok. Pada tahap kegiatan ini diharapkan terjadi 

interaksi antar anggota kelompok penyaji dengan anggota kelompok 

lain untuk melengkapi jawaban kelompok tersebut. Kegiatan ini 

dilakukan secara bergantian. Pada tahap ini pula dilakukan 

pemeriksaan hasil kegiatan kelompok dengan memberikan kunci 



56 
 

 
 

jawaban dan setiap kelompok memeriksa sendiri hasil pekerjaannya 

serta memperbaiki jika masih terdapat kesalahan-kesalahan.  

(5) Tahap 5: Siswa Mengerjakan Soal-Soal Tes secara Individual  

Pada tahap ini setiap siswa harus memperhatikan kemampuannya dan 

menunjukkan apa yang diperoleh pada kegiatan kelompok dengan 

cara menjawab soal tes sesuai dengan kemampuannya. Siswa dalam 

tahap ini tidak diperkenankan bekerjasama.  

(6) Tahap 6: Pemeriksaan Hasil Tes  

Pemeriksaan hasil tes dilakukan oleh guru, membuat daftar skor 

peningkatan setiap individu, yang kemudian dimasukan menjadi skor 

kelompok. Peningkatan rata-rata skor setiap individual merupakan 

sumbangan bagi kinerja pencapaian kelompok.  

(7) Tahap 7: Penghargaan Kelompok  

Setelah diperoleh hasil kuis, kemudian dihitung skor peningkatan 

individual berdasarkan selisih perolehan skor kuis terdahulu (skor 

dasar) dengan skor kuis terakhir. Berdasarkan skor peningkatan 

individual dihitung poin perkembangan dengan menggunakan 

pedoman yang disusun oleh Slavin (2005: 159) seperti yang telah 

dijelakan sebelumnya dalam komponen-komponen STAD.  

2.1.17 Materi Bangun Ruang  

Materi bangun ruang sederhana termasuk ke dalam standar kompetensi 

memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar yang 

terdiri dari dua kompetensi dasar yakni menentukan sifat-sifat bangun ruang dan 
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menentukan jaring-jaring balok dan kubus. Materi bangun ruang terdiri dari 8 jam 

pelajaran. Bangun ruang memiliki sifat-sifat seperti jumlah sisi, rusuk dan sudut 

tersendiri. Sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. 

Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. 

Sedangkan untuk titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada 

bangun ruang. 

Berikut beberapa contoh Bangun Ruang Sederhana :  

(1) Kubus  

Bangun ruang kubus merupakan bagian dari prisma. Kubus adalah 

sebuah benda ruang yang dibatasi oleh enam buah persegi yang 

berukuran sama. Kubus mempunyai ciri khas, yaitu memiliki sisi yang 

sama. Pengajaran topik kubus ini kepada siswa bukanlah hal yang 

sulit, tetapi lagi-lagi permasalahannya bersumber dari pemberian drill 

secara langsung, mengenai bentuk dan ciri-ciri kubus. Pada akhirnya, 

hal ini akan menyulitkan siswa dalam mendapatkan pengertian yang 

utuh dan benar tentang bangun ini.  

(2) Balok 

Balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh tiga pasang 

(enam buah) persegi panjang dimana setiap pasang persegi panjang 

saling sejajar (berhadapan) dan berukuran sama. Ciri-ciri balok yakni 

memiliki jumlah sisi enam buah, rusuk 12 buah dan bentuk sisinya 

adalah persegi panjang.  
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(3) Tabung  

Tabung memiliki 3 sisi, rusuk berjumlah 2 rusuk, sisi alas tabung 

berbentuk lingkaran, bentuk sisi atas tabung juga berbentuk lingkaran, 

sedangkan untuk bentuk sisi tegak tabung adalah berbentuk persegi 

panjang.  

(4) Kerucut 

Kerucut hampir serupa dengan tabung, keduanya sama-sam memiliki 

sisi alas yang berbentuk lingkaran. Sisi kerucut sendiri berjumlah 2 

sisi, dengan jumlah rusuk 1 rusuk, yang membedakan dengan tabung 

yakni kerucut memiliki titik puncak yang berjumlah 1 buah.  

(5) Bola  

Bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang menutupi seluruh 

bagian ruangnya.  
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2.2 Kajian Empiris  

Ada beberapa penelitian tindakan kelas terdahulu yang hampir sama dengan 

penelitian ini, diantaranya:  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

No Nama 
(Tahun) Judul Metode Hasil 

1. Hariyuwati 
(2011) 

“Peningkatan Hasil 
Belajar 
Matematika 
Melalui Model 
Pembelajaran 
STAD siswa kelas 
IV SD Negeri 3 
Mrisi Kecamatan 
Tanggungharjo 
Kabupaten 
Grobogan pada 
Semester I Tahun 
Pelajaran 
2011/2012” 

Penelitian 
Tindakan 
Kelas 

Hasil belajar 
matematika. 
pada siklus 1 
45% dan 
meningkat lagi 
pada siklus 2 
menjadi 95%.  

2. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hidayati 
(2010) 
 
 

“Upaya 
Meningkatkan 
Pembelajaran IPA 
siswa kelas IV MI 
Darul Ulum 
Gondangwetan 
dengan 
pendekatan 
kooperatif model 
STAD” 

Penelitian 
Tindakan 
Kelas 
 
 
 
 
 

Aktivitas guru 
siklus I 
pertemuan I 
sebesar 54,6%, 
pertemuan II 
sebesar 68%. 
Sedangkan pada 
siklus II 
pertemuan I 
sebesar 93%, 
dan pertemuan 
II 98%..Hasil 
belajar siswa 
siklus I nilai 
rata-rata yang 
diperoleh 62,5 
dan pada tahap 
pelaksanaan 
siklus II nilai 
rata-rata 
mencapai 
76,35%. 
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Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Hariyuwati 

(2011) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran STAD siswa kelas IV SD Negeri 3 Mrisi Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan pada Semester I Tahun Pelajaran 

2011/2012”, dilihat dari hasil belajar yang diperoleh peserta didik, dapat diambil 

kesimpulan bahwa model pembelajaran STAD cocok digunakan dalam 

pembelajaran matematika pada kelas IV. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Hidayati (2011) dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Pembelajaran IPA siswa kelas IV MI Darul Ulum 

Gondangwetan dengan pendekatan kooperatif model STAD”, dari penelitian 

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran STAD efektif 

diterapkan dalam pembelajaran karena terbukti dapat meningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa serta performansi guru. 

Dengan adanya keberhasilan beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

tentang penerapan model pembelajaran STAD peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tindakan kelas model pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi pada mata pelajaran matematika di Kelas IV Sekolah Dasar.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran Matematika selama ini dianggap sulit dan membosankan. Akan 

tetapi pembelajaran Matematika di SDN 2 Tipar Kidul khususnya kelas IV sudah 

mengalami perubahan dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari penerapan model 

dan penggunaan media dalam pembelajaran. 
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Usaha untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran matematika di 

kelas perlu dukungan dari semua komponen dalam sistem pembelajaran yang ada. 

Sistem pembelajaran yang dimaksud di dalamnya mencakup penguasaan materi 

oleh guru, strategi/metode pembelajaran yang tepat, pengelolaan kelas yang 

efektif, penggunaan media dan alat bantu mengajar yang relevan, dan sarana 

prasarana sekolah. 

Sesuai dengan tahap perkembangan kognitif yang diajarkan oleh Piaget, 

bahwa anak SD kelas IV berada pada tahap operasi konkret dimana anak mampu 

berpikir secara konkret dan mampu menggeneralisasikan objek-objek yang 

diamatinya sehingga penerapan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi dalam pembelajaran matematika pada materi Bangun Ruang Sederhana 

dapat membantu siswa dalam memahami, dan mengaplikasikan dalam 

penyelesaian soal-soal. Dengan kata lain, penerapan model pembelajaran STAD 

berbantuan media tiga dimensi mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

dalam pembelajaran matematika, dan efektif dalam proses belajar mengajar di 

kelas dibandingkan dengan tidak menggunakan model pembelajaran berbantuan 

media tiga dimensi. Selain itu dengan penggunaan media tiga dimensi juga sesuai 

dengan usia siswa yakni belajar sambil bermain, karena apabila pembelajaran 

sesuai dengan perkembangannya maka pembelajaran akan lebih bermakna bagi 

anak. Bermakna dalam hal ini berarti anak dapat memahami dengan baik materi 

pelajaran yang dipelajarinya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Dari penjelasan tersebut, maka kerangka berpikir dapat digambarkan 

dengan skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir PTK 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

(1) Penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV mata pelajaran 

matematika khususnya materi Bangun Ruang Sederhana di SDN 2 Tipar 

Kidul Banyumas. 

(2) Penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV mata pelajaran 
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matematika khususnya materi Bangun Ruang Sederhana di SDN 2 Tipar 

Kidul Banyumas.  

(3) Penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

dapat meningkatkan performansi guru pada pembelajaran matematika 

khususnya materi Bangun Ruang Sederhana di kelas IV SDN 2 Tipar 

Kidul Banyumas.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

melalui skema sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto dkk 2009: 16) 

Gambar 3.1 Skema Prosedur Penelitian 

Skema tersebut menggambarkan langkah-langkah yang akan ditempuh 

peneliti dalam melaksanakan penelitian. Langkah-langkah tersebut seperti 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, berikut merupakan 

penjelasan dari masing-masing langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan 

penelitian.

Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS I 
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3.1.1 Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini peneliti akan menjelaskan tentang 

apa,mengapa, kapan, dimana dan bagaimana tindakan itu dilakukan (Arikunto 

dkk. 2009: 17). Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi 

dalam pembelajaran matematika terutama pada materi bangun ruang sederhana 

dan peneliti juga merumuskan masalah yang ditemukan. Dalam mengidentifikasi 

masalah, peneliti mengamati aktivitas belajar siswa dan menganalisis hasil belajar 

siswa. Dari hasil pengamatan peneliti mengenai aktivitas dan hasil belajar siswa 

kemudian disusun rumusan masalah dan hipotesis pemecahan masalah. Dalam 

menyusun hipotesis pemecahan masalah, peneliti menggunakan model 

pembelajaran STAD pada mata pelajaran Matematika materi Bangun Ruang 

Sederhana. Model pembelajaran tersebut akan diterapkan dalam penelitian ini 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru mata 

pelajaran Matematika kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul Banyumas.  

Pada tahap ini yang dilakukan adalah (1) mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah yang akan diteliti secara jelas; (2) menetapkan cara yang 

akan dilakukan untuk mengatasi tersebut; (3) menentukan cara untuk menguji 

hipotesis tindakan; (4) merancang secara rinci rancangan tindakan yang berupa 

penyusunan skenario pembelajaran sesuai model dan media pembelajaran yang 

digunakan yakni model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi, 

menentukan indikator pencapaian dan menyusun instrumen pengumpul data.  

 

 



66 
 

 
 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti menerapkan model pembelajaran STAD pada 

pembelajaran matematika materi Bangun Ruang Sederhana di kelas IV SD Negeri 

2 Tipar Kidul Banyumas seperti yang telah direncanakan. Pelaksanaan tindakan 

yang dilakukan yakni peneliti memberikan penjelasan mengenai materi Bangun 

Ruang Sederhana berbantuan media tiga dimensi secara klasikal. Selanjutnya 

siswa dibagi menjadi lima kelompok heterogen. Setelah siswa dibagi kedalam 

lima kelompok heterogen kemudian peneliti memberikan soal yang sama kepada 

kelima kelompok tersebut. Masing-masing kelompok tersebut berdiskusi untuk 

menemukan jawaban soal yang diberikan peneliti. Setelah para siswa selesai 

mendiskusikan jawaban soal tersebut, kemudian perwakilan masing-masing 

kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil jawaban kelompok 

mereka. Selanjutnya, peneliti memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja diajarkan. Selanjutnya di akhir 

pembelajaran, peneliti memberikan penghargaan kepada setiap kelompok sesuai 

dengan kriteria yang telah dicapai. 

Tahap pelaksanaan tindakan terbagi dalam tiga tahap, yakni tahap 

persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Tahap yang pertama yakni tahap 

persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan mental dan mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Persiapan dilakukan 

dengan cara memancing pengetahuan yang sudah dimiliki siswa tentang materi 

bangun ruang sederhana 
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Tahap pelaksanaan adalah tahap inti untuk melaksanakan pembelajaran 

STAD dengan media tiga dimensi pada materi bangun ruang sederhana.  

Tahap yang ketiga yakni tahap tindak lanjut yang bertujuan untuk 

membuktikan pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang baru dilaksanakan.  

Penerapan rancangan strategi dan skenario pembelajaran. 

Pelaksanaan/tindakan meliputi (1) menyiapkan rencana pembelajaran, model 

pembelajaran STAD, media pembelajaran berupa bangun ruang tiga dimensi, dan 

LKS; (2) mengadakan presensi siswa; (3) melaksanakan KBM; (4) tiap akhir 

siklus, siswa mengerjakan tes formatif.  

3.1.3 Pengamatan  

Selain sebagai pelaksana tindakan, peneliti juga bertindak sebagai 

pengamat. Pengamatan peneliti ditujukan pada aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran, penilaian tersebut menggunakan lembar pengamatan. Selama 

peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran, rekan guru yang lain mengamati 

performansi guru selama pelaksanaan tindakan. Hal ini dilakukan supaya peneliti 

dapat memperoleh data akurat mengenai aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru yang nantinya digunakan untuk merencanakan perbaikan di siklus 

berikutnya. Selain itu pengamatan yang dilakukan peneliti juga bertujuan untuk 

melihat adanya kemajuan dalam setiap pertemuan setelah guru menerapkan model 

pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi.  

3.1.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilaksanakan oleh peneliti. Refleksi dijadikan sebagai bahan evaluasi serta 
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pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini.Refleksi digunakan 

untuk mengetahui keberhasilan dan kelancaran kegiatan sesuai rencana yang telah 

disusun. Refleksi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dalam proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi. 

Hasil refleksi ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk 

menentukantindakan selanjutnya agar lebih baik. Apabila masih ditemukan 

beberapa kekurangan, hasil refleksi ini akan digunakan sebagai acuan untuk 

menyusun perencanaan pada siklus berikutnya. Namun, apabila hasil refleksi 

menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran dari siklus sebelumnya, 

peneliti tidak perlu menambah siklus lagi. 

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu 

siklus I dan siklus II. Setiap siklus meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.Masing-masing siklus terdiri dari 

2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran (2 x 35 

menit).Pertemuan pertama digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

pertemuan kedua digunakan untuk melaksanakan pembelajaran dan tes formatif. 

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Peneliti merencanakan tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan 

siklus I yakni sebagai berikut: 
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3.2.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut 

(1) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi langkah-

langkah pembelajaran menggunakan model STAD; (2) menyiapkan media tiga 

dimensi untuk materi bangun ruang sederhana; (3) menyusun lembar pengamatan 

aktivitas siswa dan performansi guru beserta deskriptornya; (4) menyusun soal 

evaluasi untuk pertemuan I dan II pada siklus I beserta kisi-kisinya dan soal untuk 

tes formatif siklus I  

3.2.1.2 Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut 

(1) melakukan tugas harian kelas yakni melakukan presensi, menyiapkan media 

bangun ruang tiga dimensi; (2) menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai; (3) menyajikan materi menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana; 

(4) membagi siswa menjadi lima kelompok heterogen. Setiap kelompok terdiri 

dari 4 atau 5 siswa; (5) memberikan lembar kerja siswa kepada masing-masing 

kelompok dengan soal yang sama; (6) membimbing diskusi kelompok; (7) 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas; (8) 

memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan secara 

individu; (9) memberikan penghargaan kepada setiap kelompok berdasarkan nilai 

rata-rata peningkatan setiap kelompok dengan memberikan predikat tim baik, 

hebat, dan super; (10) pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I. 
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3.2.1.3 Pengamatan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dibantu oleh rekan guru/ 

teman sejawat.Dengan demikian, diharapkan hasil pengamatan yang diperoleh 

lebih akurat. Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada: 

3.2.1.3.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Komponen aktivitas belajar siswa yang diamati meliputi (1) keaktifan 

siswa saat penyajian materi menggunakan media tiga dimensi; (2) kerja sama 

ssiswa dalam mengerjakan tugas kelompok; (3) keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompok; (4) keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat; (5) ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan kuis yang diberikan. 

3.2.1.3.2 Hasil Belajar Siswa 

 Prestasi belajar siswa dapat dilihat dari aspek sebagai berikut (1) rata-Rata 

Kelas ≥ 60; (2) presentasi tuntas belajar klasikal minimal 75% (minimal siswa 

yang memperoleh nilai ≥60 sebanyak 75%). 

3.2.1.3.3 Performansi Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Aspek performansi guru yang diamati yaitu (1) penguasaan materi; (2) 

keterampilan peneliti menerapkan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi dalam mata pelajaran Matematika materi Bangun Ruang Sederhana. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil pengamatan terhadap semua 

kegiatan pada siklus I dan hasil diskusi yang dilakukan penulis bersama pengamat 

untuk memperoleh gambaran dampak dari tindakan yang dilakukan, hal apa saja 
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yang perlu diperbaiki dan yang perlu dijadikan perhatian. Hasil refleksi tersebut 

digunakan untuk merencanakan tindakan selanjutnya pada siklus II. Aspek-aspek 

yang dianalisis adalah aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran dan hasil 

belajar serta performansi guru melalui penerapan model pembelajaran STAD 

berbantuan media tiga dimensi. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Peneliti merencanakan pelaksanaan siklus II sebagai berikut:  

3.2.2.1 Perencanaan  

 Pada tahap perencanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut 

(1) mengidentifikasi masalah yang timbul dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan pada siklus I; (2) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) untuk pertemuan 1, dan 2 yang berisi langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan menggunakan media tiga 

dimensi dengan memperhatikan indikator-indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan dan juga  dengan memperhatikan hasil refleksi siklus I; (3) 

menyiapkan media bangun ruang tiga dimensi dan Lembar Kerja Siswa (LKS); 

(4) menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan performansi guru beserta 

deskriptornya; (5) menyusun soal evaluasi untuk pertemuan I dan II beserta kisi-

kisinya, dan soal untuk tes formatif siklus II sesuai dengan KD yang ditetapkan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan  

 Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut 

(1) melakukan tugas harian; (2) menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai; (3) menyajikan materi menentukan jaring-jaring balok dan kubus; (4) 
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membagi siswa menjadi lima kelompok heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 4 

atau 5 siswa; (5) memberikan lembar kerja siswa (LKS)  kepada masing-masing 

kelompok dengan soal yang sama; (6) membimbing diskusi kelompok; (7) 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas; (8) 

memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan secara 

individu; (9) memberikan penghargaan kepada setiap kelompok berdasarkan nilai 

rata-rata peningkatan setiap kelompok dengan memberikan predikat tim baik, 

hebat dan super; (10) pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II. 

3.2.2.3 Pengamatan  

 Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dibantu oleh rekan guru. 

Dengan demikian, diharapkan hasil pengamatan yang diperoleh lebih akurat. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada:  

3.2.2.3.1 Aktivitas Belajar Siswa  

 Aktivitas belajar siswa dilihat dari beberapa aspek, yakni (1) keaktifan 

siswa saat penyajian materi menggunakan media tiga dimensi; (2) kerja sama 

siswa dalam mengerjakan tugas kelompok; (3) keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompok; (4) keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat; (5) ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan kuis yang diberikan guru  

3.2.2.3.2 Hasil Belajar Siswa 

 Prestasi Belajar dihitung dari aspek sebagai berikut (1) rata-rata kelas ≥ 

60; (2) Presentasi tuntas belajar klasikal minimal 75% (minimal siswa yang 

memperoleh nilai ≥60 sebanyak 75%) 
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3.2.2.3.3 Performansi guru 

 performansi guru dilihat dari aspek berikut ini; (1) penguasaan materi; (2) 

keterampilan peneliti dalam menerapkan pembelajaran STAD dalam mata 

pelajaran matematika materi bangun ruang sederhana.  

3.2.2.4 Refleksi  

Refleksi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh semua 

tindakan yang sudah dilakukan pada siklus II. Berdasarkan data yang sudah 

terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui prestasi belajar yang 

sudah dicapai siswa serta kelebihan dan kekurangan pada proses pembelajaran di 

kelas pada siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I dan II, peneliti dapat 

menyimpulkan ketepatan hipotesis yang telah disusun.Apabila hasil belajar, 

aktivitas siswa, dan performansi guru meningkat setelah peneliti menerapkan 

model pembelajaran STAD, hipotesis peneliti terbukti.Selain itu, hasil refleksi 

dapat mengukur pencapaian indikator keberhasilan.Apabila hasil belajar, aktivitas 

siswa, dan performansi guru meningkat, hal ini berarti indikator keberhasilan telah 

tercapai. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan dalam 

pembelajaran matematika khususnya di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Tipar 

KidulBanyumas semester genap tahun pembelajaran 2012/2013 pada materi 

Bangun Ruang Sederhana. Jumlah siswa yang menjadi subyek penelitian 
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sebanyak 22 siswa.Subyek penelitian terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 9 siswa 

perempuan. Pertimbangan peneliti mengambil subjek penelitian tersebut yaitu 

peneliti melihat bahwa pembelajaran matematika terutama pada materi Bangun 

Ruang Sederhanamasih berpusat pada guru, belum menggunakan media 

pembelajaran sehingga siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. 

 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Tipar Kidul, Kecamatan 

Ajibarang, Banyumas. Sekolah ini terletak di Desa Tipar Kidul, Ajibarang, 

Banyumas.  

 

3.5 Sumber dan Teknik Pengambilan Data 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Siswa kelas IV SDN 2 Tipar Kidul, Banyumas 

Siswa kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul Banyumas yang diambil 

datanya berupa hasil observasi aktivitas dan hasil belajar siswa selama 

mengikuti pembelajaran. Di kelas ini terdapat 22 orang siswa, yang 

terdiri dari 13 siswa putra dan 9 orang siswa putri. 

(2) Guru kelas IV SDN 2 Tipar Kidul 

Pada penelitian ini, Ibu Endah Sriyanti bertindak sebagai observer 

yang mengambil data performansi guru. Beliau juga memberikan data 

siswa yang diperlukan selama penelitian ini.  
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(3) Data dokumen 

Data dokumen berupa daftar nilai kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul 

tahun pelajaran 2011/2012, daftar nama siswa kelas IV tahun 

2012/2013, dokumentasi selama kegiatan berlangsung.  

3.5.2 Jenis Data 

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan 

data kuantitatif. 

3.5.2.1 Data kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. (Riduwan, 2010: 31). 

Data kualitatif berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran 

tentang ekspresi siswa. Data tersebut berupa hasil pengamatan terhadap aktivitas 

belajar siswa dan performansi guru dengan menggunakan lembar pengamatan. 

Penjabaran hasil pengamatan inilah yang merupakan data kualitatif dari penelitian 

ini.  

3.5.2.2 Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka (Riduwan, 2010: 

32). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa yaitu nilai tes 

formatif siswa pada siklus I dan II.Selain itu, nilai rata-rata kelas juga merupakan 

data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan analisis statistik deskriptif dengan mencari nilai rerata dan 

presentase tuntas belajar klasikal. 
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3.5.3 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yaitu dari hasil tes formatif 

siswa pada siklus I dan siklus II. Tes formatif akan dilaksanakan di setiap akhir 

siklus. Hasil tes formatif siswa juga akan digunakan untuk menghitung nilai rata – 

rata kelas dan menghitung tuntas belajar klasikal. 

3.5.3.2 Teknik Non Tes  

Teknik non tes digunakan peneliti dalam kegiatan pengamatan dan 

dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran. Pengamatan terhadap performansi peneliti dilakukan 

oleh rekan guru. Sementara itu, dokumentasi yang berupa daftar nilai siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Tipar Kidul Banyumas pada tahun pelajaran 2011/2012 

digunakan sebagai acuan guru untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

setelah dilakukan penelitian.  

3.5.3.2.1 Observasi  

Bertujuan memperoleh data tentang aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru.Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa dan lembar observasi performansi guru.Observasi terhadap 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru dilakukan setiap pertemuan 

pembelajaran pada setiap siklus, kemudian dirata – rata. 
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3.5.3.2.2 Dokumentasi  

Dokumentasi diambil untuk memperoleh data awal. Data awal dapat 

diambil dari hasil nilai UTS  siswa kelas IV SDN 02 Tipar Kidul sebelum adanya 

penerapan model STAD berbantuan media tiga dimensi pada materi Bangun 

Ruang Sederhana. Dokumentasi nilai inilah yang akan dijadikan patokan guru, 

untuk mengetahui meningkat atau tidaknya hasil belajar siswa setelah menerapkan 

model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi pada materi bangun 

ruang. 

3.5.4 Alat Pengumpul Data 

3.5.4.1 Soal tes formatif 

Peneliti memberikan tes kepada siswa sebagai alat evaluasi untuk 

mengukur hasil belajar siswa. tes diberikan pada akhir setiap pembelajaran dan 

pada akhir setiap siklus. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran. 

3.5.4.2 Lembar pengamatan 

Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran dan performansi guru oleh teman sejawat. Lembar 

pengamatan dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Lembar pengamatan aktivitas siswa 

digunakan untuk mencatat hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama 

pembelajaran. APKG digunakan untuk mengamati performansi guru. APKG 

sendiri terdiri dari APKG I dan APKG II, APKG I digunakan untuk menilai 
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kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran. APKG II digunakan untuk 

menilai performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

3.5.4.3 Dokumen  

Dokumen yangdigunakan berupa daftar nilai hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Tipar Kidul tahun pelajaran 2011/2012. Selain itu juga daftar nilai 

UTS siswa kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul tahun ajaran 2012/2013 sebelum 

dilaksanakan penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Data Kualitatif  

Data kualitatif yang dianalisis dalam penelitian ini yakni aktivitas, hasil 

belajar siswa dan performansi guru.  

3.6.1.1 Menganalisis Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk menganalisis aktivitas belajar siswa aspek yang diamati adalah 

sebagai berikut (1) keaktifan siswa saat penyajian materi menggunakan media tiga 

dimensi; (2) kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok; (3) keberanian 

siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok; (4) keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat; (5) ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan kuis yang diberikan guru.  

Setiap aspek yang diamati memiliki skor maksimal 4.Jika semua aspek 

mencapai skor maksimal maka keseluruhan skor adalah 20. Rumus menghitung 

prosentase aktivitas siswa menurut berdasarkan lembar pengamatan untuk tiap 

pertemuan menurut Yonni et al, (2010: 175-176) yaitu: 
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 100% 

Keterangan : 

PAS = Persentase keaktifan siswa 

S     = Skor total perolehan siswa 

N    = Jumlah siswa 

SM  = Skor maksimal  

 Hasil perolehan nilai aktivitas belajar siswa dianalisis dengan pedoman 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1  Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

75% - 100% Sangat tinggi 
50% - 74,99% Tinggi 
25% – 49,99% Sedang 
0% - 24,99% Rendah 

         (Yonny et al. (2010: 175-176) 

3.6.1.2 Menganalisis Hasil Belajar Siswa 

Teknik analisis data hasil belajar siswa digunakan untuk menganalisis data 

dari hasil tes formatif yang dilaksanakan pada setiap siklus. Rumus-rumus yang 

digunakan untuk menganalisis data hasil belajar siswa yaitu nilai akhir hasil 

belajar siswa, nilai rata-rata kelas, dan presentase tuntas belajar klasikal.Dalam 

menganalisis hasil belajar siswa Prestasi belajar siswa dapat dilihat dari aspek 

sebagai berikut (1) rata-Rata Kelas ≥ 60; (2) presentasi tuntas belajar klasikal 

minimal 75% (minimal siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 sebanyak 75%). 

3.6.1.3 Menganalaisis Performansi Guru 
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 Terdapat dua kategori yang diamati dalam performansi guru, yaitu 

pengamatan dalam perencanaan (APKG I) dan pelaksanaan pembelajaran (APKG 

II).Pengamatan perencanaan pembelajaran ditujukan pada 6 aspek dengan skor 

maksimal 4. Sementara itu, pengamatan pelaksanaan pembelajaran ditujukan pada 

7 aspek dengan skor maksimal 4.Penilaian performansi guru dilakukan oleh rekan 

guru/teman sejawat. Rumus yang digunakan dalam Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG) yaitu: 

Menurut Dirjendikti (1999) untuk menentukan nilai perolehan dari hasil 

pengamatan terhadap performansi guru yaitu: 

(1) Menentukan Perolehan Nilai APKG I : 

 APKG I meliputi perencanaan pembelajaran yang telah dibuat 

sebelumnya. APKG I dapat dihitung dengan rumus : 

P1  6 4 100 

P1= Nilai APKG 1 

A =  Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai model pembelajaran 

STAD dengan media tiga dimensi 

B  = Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media tiga 

dimensi dan sumber belajar 

C =  Merencanakan skenario pembelajaran model kooperatif tipe 

STAD dengan media tiga dimensi 

D  = Merancang pengelolaan kelas 

E  = Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 

F  = Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
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(2) Menentukan Perolehan Nilai APKG II: 

APKG II meliputi pelaksanaan pembelajaran di kelas. APKG II dapat 

dihitung dengan rumus : 

P2  
7 4

100 

P2 Nilai APKG 2 

P = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Q=Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

STAD dengan media tiga dimensi 

S = Bersifat terbuka dan luwes serta membantu  mengembangkan sikap 

posistif siswa terhadap hasil belajar 

T= Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

Matematika 

U = Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

V = Kesan umum kinerja guru / calon guru 

(3) Menentukan Nilai akhir APKG I dan APKG II: 

 Nilai akhir APKG dapat dihitung dengan rumus : 

A   
1 P1  2 P2

3  

 Keterangan: 

NA Nilai akhir  

P1  APKG Perencanaan Pembelajaran (APKG I) 

P2  APKG Pelaksanaan Pembelajaran (APKG II) 
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Hasil perolehan nilai performansi guru dianalisis dengan pedoman pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.2. Pedoman Penilaian APKG 

Nilai Huruf Bobot  Predikat  
86 – 100 A 4,00 Baik sekali 
81 – 85 AB 3,50 Lebih dari baik 
71 – 80 B 3,00 Baik  
66– 70 BC 2,50 Lebih dari cukup  
61 – 65 C 2,00 Cukup 
56 – 60 CD 1,50 Kurang dari cukup 
51 – 55 D 1,00 Kurang   
≤50 E 0,00 Gagal (tidak lulus)  

(Pedoman akademik UNNES 2010:55) 

3.6.2 Data Kuantitatif   

3.6.2.1 Hasil Belajar  

Menghitung nilai akhir prestasi belajar yang diperoleh masing – masing 

siswa menurut Djamarah (2005: 331) dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

NA = 
∑ X100 

Keterangan : 

NA = Nilai Akhir 

∑X = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

 N =  Jumlah keseluruhan skor maksimal  

3.6.2.2 Nilai rata – rata kelas 

Nilai rata-rata kelas menurut Djamarah (2005: 309) adalah sebagai berikut 

 
∑
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Keterangan : 

M  =  rata-rata kelas 

∑X = jumlah nilai total yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai setiap 

individu 

N = banyaknya individu  

3.6.2.3 Ketuntasan Belajar Siswa 

Menghitung ketuntasan belajar menurut Aqib et al. (2010: 41) adalah 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
∑

∑   100% 

Keterangan : 

PTB  = Persentase ketuntasan belajar 

∑NTB  = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

∑N  = Jumlah siswa 

3.6.2.4 Rata-Rata Skor Perkembangan Individu dalam Kelompok 

Dalam model pembelajaran STAD, peneliti menghitung skor 

perkembangan individu pada setiap pertemuan.Skor ini diperoleh dari 

perbandingan skor setiap pertemuan dengan skor perkembangan individu pada 

pertemuan sebelumnya. Skor perkembangan setiap siswa dalam kelompok akan 

menentukan skor kelompok pada akhir pembelajaran. Masing-masing kelompok 

akan mendapatkan penghargaan sesuai rata-rata skor kelompok yang diperoleh. 

Untuk menghitung rata-rata skor perkembangan individu dalam setiap 

kelompok digunakan rumus sebagai berikut (Slavin 2005: 159):  

SR =  
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Keterangan:  

SR = skor rata-rata kelompok 

SN  = total skor anggota kelompok 

N  =  jumlah anggota kelompok yang hadir 

Tabel 3.3 Pedoman Pemberian Skor Perkembangan Individu 

Skor Tes Skor Perkembangan 
Individu 

a.  Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 
b.  10 hingga 1 poin di bawah skor awal 
c.  Skor awal sampai 10 poin di atasnya 
d.  Lebih dari 10 poin di atas skor awal 
e.  Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 

5 
10 
20 
30 
30 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi pada 

pembelajaran matematika materi Bangun Ruang Sederhana dikatakan berhasil 

apabila indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi aktivitas belajar, hasil belajar 

siswa dan performansi guru. 

3.7.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Indikator aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran materi 

bangun ruang sederhana dilihat dari keterlibatan siswa selama proses 

pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi. Keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut meliputi: (1) keaktifan siswa saat penyajian materi 

menggunakan media tiga dimensi; (2) Kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas 

kelompok; (3) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok; 
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(4) Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat; (5) 

Ketekunan siswa dalam menyelesaikan kuis yang diberikan guru.  

 

3.7.2 Hasil Belajar Siswa 

Penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

dikatakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa apabila (1) hasil belajar siswa 

mencapai nilai KKM yakni 60 (sesuai KKM SD Negeri 2 Tipar Kidul); (2) rata – 

rata kelas minimal 60; (3) presentasi tuntas belajar klasikal minimal 75%(minimal 

siswa yang memperoleh nilai ≥60 sebanyak 75%). 

3.7.3 Performansi Guru 

Penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

dikatakan dapat meningkatkan performansi guru apabila (1) guru menguasai 

materi; (2) guru dapat menerapkan model pembelajaran STAD berbantuan media 

tiga dimensi; (3) skorperformansi guru minimal B (>71-80).
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran STAD 

Berbantuan Media Tiga Dimensi untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Matematika Bangun Ruang Sederhana pada siswa kelas IV SDN 2 Tipar Kidul 

Kecamatan Ajibarang Banyumas telah dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 

26 Maret 2013 – 2 April 2013 dan siklus II dilaksanakan pada 12 April 2013 

sampai dengan tanggal 16 April 2013 di SD Negeri 2 Tipar Kidul Banyumas. 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif meliputi hasil belajar siswa, rata-rata kelas, dan persentase ketuntasan 

belajar klasikal. Sementara itu, data kualitatif meliputi aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Tindakan Siklus I dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 2 

April 2013 pada materi bangun ruang sederhana dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi. Siklus I pertemuan 1 

dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2013 dengan materi menentukan sifat-sifat 

bangun ruang dan pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 2 April 2013 dengan 

materi membandingkan balok dan kubus. Dari pelaksanaan tindakan siklus I 
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diperoleh deskripsi data aktivitas, hasil belajar siswa, dan performansi guru. 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I dapat dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.1.1 Paparan Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa siklus I meliputi keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa. Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

Rekapitulasi hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa siklus I 

selama pembelajaran dengan model STAD berbantuan media tiga dimensi dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Pengamatan 
           Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

 

No. Aspek Yang Diamati 
Persentase (%) 

Pertemuan  
Rata-rata 

1 2 
1. Keaktifan siswa saat penyajian materi 

menggunakan media tiga dimensi 63,64 69,31 66,47 

2. Kerjasama siswa dalam mengerjakan 
tugas kelompok 62,50 72,72 67,61 

3. Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil kerja kelompok 63,64 71,59 67,61 

4. Keberanian siswa mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 67,04 72,72 69,88 

5. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 
kuis yang diberikan guru 76,13 81,81 78,97 

Rata-rata Aktivitas Belajar Siswa  66,59 73,63 70,10 

 

Tabel 4.1 menunjukkan persentase ketercapaian aktivitas belajar siswa 

pada siklus I antara lain (1) keaktifan siswa saat penyajian materi menggunakan 

media tiga dimensi mencapai 66,47%, (2) kerjasama siswa dalam mengerjakan 
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tugas kelompok mencapai 67,61%, (3) keberanian siswa dalam mempresentasikan 

hasil kerja kelompok mencapai 67,61%, (4) keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat mencapai 69,88%, dan (5) ketekunan 

siswa dalam menyelesaikan kuis yang diberikan guru mencapai 78,97%.  

Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I secara keseluruhan 

mencapai 72,04% dengan rincian pada pertemuan 1 mencapai 68,63% dan 

pertemuan 2 mencapai 75,45%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persentase aktivitas belajar siswa dalam penerapan model pembelajaran STAD 

berbantuan media tiga dimensi masuk dalam kriteria tinggi.  

4.1.1.2 Paparan Data Hasil Belajar Siswa 

Pada siklus I, peneliti telah menerapkan model pembelajaran STAD 

berbantuan media tiga dimensi pada mata pelajaran matematika materi bangun 

ruang sederhana di kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul selama dua pertemuan. 

Selanjutnya, hasil belajar siswa pada siklus I dapat diketahui setelah siswa 

mengerjakan tes formatif. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 
 

Hasil Belajar Ulangan Tengah Semester II Siklus I 
Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase

Nilai ≥ 60 9 40,90% 16 72,72% 
Nilai < 60 13 59,10% 6 27,28% 
Tuntas Belajar 9 40,90% 16 72,72% 
Tidak Tuntas 13 50,09% 6 27,28% 
Rata-rata Nilai 50,59 65,90 

 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat. Dengan nilai 

KKM sebesar 60, nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar klasikal 
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27,28%. Hal ini berarti 6 dari 22 siswa yang hadir atau 27,28% siswa memperoleh 

nilai tes formatif kurang dari 60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa pada siklus I belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

Hal ini ditunjukkan dengan ketuntasan belajar klasikal siswa yang belum 

mencapai 75% sesuai indikator keberhasilan yang ditentukan. 

Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran STAD berbantuan 

media tiga dimensi, selain menghimpun data individu, peneliti juga 

mengumpulkan data kelompok. Data ini berupa nilai peningkatan masing-masing 

kelompok dan pemberian penghargaan dengan kriteria tertentu yang diberikan 

kepada kelompok pada setiap pertemuan.  

Penghargaan yang diberikan yakni pemberian predikat penghargaan. 

Predikat tersebut yakni predikat tim super, tim hebat dan tim baik, penghargaan 

tim super diberikan kepada tim yang memperoleh nilai perolehan skor tertinggi, 

sedangkan untuk tim hebat diberikan kepada tim yang memperoleh skor maksimal 

dibawah tim super. Untuk kriteria penghargaan yang ketiga yakni tim baik yakni 

penghargaan yang diberikan kepada tim yang memperoleh skor perolehan nilai 

dibawah skor tim hebat. 

Penghargaan tersebut berupa pemberian piagam dengan kriteria masing-

masing. Piagam penghargaan tersebut bertuliskan tim super, tim hebat, atau tim 

baik sesuai dengan perolehan skor maksimal yang diperoleh. 

Berikut disajikan data hasil belajar yang berupa nilai peningkatan yang 

diperoleh siswa dan penghargaan kelompok pada siklus I dapat dilihat pada Tabel 

4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 Data Perolehan Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus I 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

KELOMPOK A 
1. Nugi Aldianto 60 80 30 80 70 10 
2. Rayan Khoerul Riski 40 80 30 80 100 30 
3. Alfiani Tsabitsa 45 40 10 40 70 30 
4. Feby Rahmayanti 45 60 30 60 80 30 
5. Sasi Nur Wigati 40 60 30 60 80 30 

Jumlah Skor 130 130 
Rata-Rata 26 26 
Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM HEBAT 

KELOMPOK B 
1. Angelie Syifa Fauziah 72 80 20 80 80 20 
2. Utari Fasa Tianingsih 40 60 30 60 50 10 
3. Fernanda Afika P. 60 60 20 60 50 10 
4. Anjar Gunawan 41 40 10 40 50 20 
5. Satrio Wicaksono 42 60 30 60 60 20 

Jumlah Skor 110 80 
Rata-Rata 22 16 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM BAIK 

KELOMPOK C 
1. Basuki Rahmat  40 60 30 60 60 20 
2. Adi Wilujeng 61 60 10 60 70 20 
3. Daru Charles Saputra 68 80 20 80 70 10 
4. Heru Cokro 61 60 10 60 80 30 

Jumlah Skor 70 80 
Rata-Rata 18 20 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM BAIK 

KELOMPOK D 
1. Ifan Mulyana 45 60 30 60 50 10 
2. Aldi Jurianto 60 60 20 60 50 10 
3. Butre Geno 45 60 30 60 70 20 
4. Dian Putri Rahayu 45 40 10 40 50 20 

Jumlah Skor 90 60 
Rata-Rata 22 15 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM BAIK 

KELOMPOK E 
1. Khoerul Rahmadani 60 80 30 80 80 20 
2. Dwi Sampurna 41 40 10 40 60 30 
3. Anggi Hermawatie 42 40 10 40 60 30 
4. Riana Lusianingsih 60 40 5 40 60 30 

Jumlah Skor 55 110 
Rata-Rata 14 28 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM SUPER 
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Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa terdapat tiga penghargaan 

yang diberikan kepada enam kelompok tersebut, yaitu Tim Super, Tim Hebat, dan 

Tim Baik. Pada pertemuan 1 kelompok A mendapat predikat sebagai Tim Super 

dengan perolehan nilai sebesar 26 , kelompok B, D sebagai Tim Hebat yang 

memperoleh nilai 22 dan kelompok C yang mendapat predikat sebagai Tim Baik 

yang memperoleh nilai 18. 

Pada pertemuan 2, terjadi perubahan yang signifikan. Kelompok C 

mendapat penghargaan sebagai Tim Baik dengan rata-rata skor kelompok masing-

masing 20. Sementara itu, Kelompok A meraih penghargaan sebagai predikat Tim 

Hebat dengan rata-rata skor kelompok yang sama, yaitu 26. Tim yang berpredikat 

sebagai Tim Super diraih oleh tim E dengan perolehan skor rata-rata sebesar 28. 

4.1.1.3 Paparan Data Hasil Observasi Performansi guru 

Pengamatan terhadap performansi guru pada siklus I dalam pembelajaran 

dengan model STAD berbantuan media tiga dimensi dimulai dari kegiatan awal 

sampai akhir pembelajaran pada pertemuan 1 dan 2. Performansi guru dinilai dari 

aspek kemampuan guru dalam membuat RPP dan pelaksanaan pembelajaran 

dengan model STAD berbantuan media tiga dimensi. Kemampuan guru dalam 

membuat RPP dengan model STAD  berbantuan media tiga dimensi dinilai dengan 

menggunakan APKG I yang mencakup beberapa aspek diantaranya merumuskan 

tujuan pembelajaran dan dampak pengiring, mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media dan sumber belajar, merencanakan skenario 

kegiatan pembelajaran  STAD berbantuan media tiga dimensi. Untuk lebih 
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jelasnya rekapitulasi hasil penilaian kemampuan guru dalam membuat RPP siklus 

I dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut. 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Penilaian Guru dalam Membuat RPP Siklus I 
 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan karakter siswa yang 
diharapkan 3,5 3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 
pembelajaran, dan sumber belajar 3 3,67 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran STAD 
berbantuan media tiga dimensi 3,4 3,6 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3,5 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 
penilaian 3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 

Jumlah 20,4 21,77 

Rata-rata 3,4 3,63 

Rata-rata APKG 1  3,51 

Nilai APKG 1  87,85 
 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai kemampuan guru dalam membuat 

RPP siklus I mencapai 87,85 (A). nilai APKG I pada aspek mengembangkan dan 

mengorganisasikan meningkat cukup banyak yakni yang semula hanya mendapat 

poin 3 pada pertemuan pertama menjadi 3,67 pada pertemuan kedua. Untuk aspek 

tampilan dokumen rencana pembelajaran mendapat nilai sempurna yakni 4 pada 

masing-masing pertemuan. Sementara itu, penilaian kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan model STAD berbantuan media tiga dimensi 
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dinilai dengan menggunakan APKG 2. Rekapitulasi hasil penilaian kemampuan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I dapat dilihat pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan Guru 
  dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 4 3,5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi 
3,45 3,64 

3. Mengelola interaksi kelas 3 3,2 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 
3,6 3,4 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

matematika 
3,4 3,33 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3,5 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,25 3,25 

Jumlah  24,2 23,82 

Rata-rata  3,45 3,40 

Rata-rata APKG 2  3,42 

Nilai APKG 2  85,75 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai kemampuan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I mencapai 85,75 (A) dengan nilai rata-

rata 3,42. Terdapat peningkatan pada aspek  melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD berbantuan media tiga dimensi yang semula medapat 3,45 pada pertemuan 

pertama menjadi 3,64 pada pertemuan kedua. Selain itu peningkatan juga terjadi 

paa aspek ketiga yakni mengelola interaksi kelas yang mendapat poin 3 pada 

pertemuan pertama dan meningkat menjadi 3,2 pada pertemuan kedua. Dari 
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APKG 1 dan 2 dapat diperoleh nilai performansi guru pada siklus I. Rekapitulasi 

nilai performansi guru siklus I dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus I 
 

No. Aspek Penilaian Nilai Bobot Nilai 
Akhir 

1. Kemampuan guru membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran (APKG 1) 87,85 1 87,85 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 85,75 2 171,5 

Jumlah 3 259,35 
Nilai Performansi Guru  86,45 
 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer, nilai 

performansi guru pada siklus I mencapai 86,45 (A). Nilai tersebut sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu  75. 

4.1.1.4 Refleksi 

Siklus I yang terdiri dari dua pertemuan telah dilaksanakan oleh peneliti. 

Secara garis besar, kedua pembelajaran terutama pertemuan pertama dapat 

dikatakan belum begitu berhasil. Terdapat beberapa kekurangan pada perencanaan 

maupun pelaksanaan pembelajaran sehingga membutuhkan perbaikan pada siklus 

II. Kekurangan itu antara lain muncul pada aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan 

performansi guru. 

4.1.1.4.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, hal ini ditunjukkan dengan nilai aktivitas siswa selama pembelajaran, 

68,63 pada pertemuan pertama dan 75,45 pada pertemuan kedua.  
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Rendahnya nilai aktivitas belajar siswa disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya siswa belum terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran dikarenakan 

guru belum membagi perhatian secara merata kepada siswa. Selain itu guru juga 

kurang dapat menumbuhkan kemampuan sosial siswa. Hal ini terlihat dengan 

masih banyak siswa yang masih merasa canggung untuk berinteraksi dengan 

teman kelompoknya sendiri, sehingga kerja sama yang terbentuk dalam kelompok 

belum maksimal. Hal tersebut menyebabkan rendahnya kemampuan siswa bekerja 

dalam kelompok.  

Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas belajar yang masih rendah adalah 

kurangnya keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. Hal 

ini dikarenakan guru belum sepenuhnya memberikan motivasi kepada siswa untuk 

berani bertanya atau mengemukakan pendapatnya di depan kelas.  

4.1.1.4.2 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa belum mencapai KKM yang ditentukan. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata nilai yang diperoleh siswa yaitu sebesar 65,90, 

sedangkan jumlah siswa yang sudah mencapai KKM sebanyak 16 siswa. Namun, 

dari 16 siswa yang tuntas, persentase ketuntasan siswa hanya 72,72 %, sehingga 

persentase ketuntasan minimal (75 %) belum tercapai.  

Hasil belajar yang masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya materi bangun ruang yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa, 

sehingga mereka kehilangan semangat belajar. Hal ini menyebabkan kurangnya 

antusiasme siswa ketika guru menyampaikan materi. Dalam menyajikan materi 

perhatian guru masih tertuju kepada kuantitas materi yang disampaikan dan belum 
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memperhatikan keadaan siswa secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari beberapa 

siswa yang kurang berkonsentrasi pada pelajaran dan sibuk berbicara dengan 

teman sebangkunya. Keadaan tersebut memicu suasana pembelajaran yang tidak 

kondusif sehingga siswa yang benar-benar bersemangat belajar menjadi 

terganggu.  

Faktor selanjutnya, dalam tes formatif yang disusun guru terdapat 

beberapa soal yang tingkat kesulitannya kurang tepat dengan perkiraan guru. Soal 

yang diprediksi mudah oleh peneliti dan tergolong kategori C1 (hafalan atau 

ingatan) setelah diberikan kepada siswa ternyata merupakan soal yang dianggap 

sulit. Selain itu, terdapat penulisan kalimat soal yang kurang jelas sehingga 

memunculkan kemungkinan jawaban. Hal ini berdampak pada ketepatan jawaban 

siswa. Beberapa faktor di atas menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa. 

4.1.1.4.3 Performansi Guru 

Performansi guru belum mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai APKG yang diperoleh guru, 

85,95 pada pertemuan pertama dan 86,95 pada pertemuan kedua. Hal ini 

disebabkan kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru hanya menggunakan sumber belajar yang  

sangat terbatas padahal sumber belajar matematika itu sendiri luas. Terbatasnya 

sumber belajar yang digunakan guru terlihat dari penggunaan buku yang hanya 

menggunakan satu sumber saja.  

Faktor lain yang mempengaruhi belum maksimalnya performansi guru 

yakni guru belum sepenuhnya bersikap terbuka dan luwes dalam mengembangkan 
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sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari masih 

rendahnya nilai APKG pada butir tersebut terutama  pada poin mengembangkan 

hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi. Pada poin tersebut guru hanya 

mencapai nilai 50 dari 100.  

Faktor berikutnya yakni guru masih mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaan tahapan-tahapan pembelajaran STAD. Pergantian dari satu tahapan ke 

tahapan lainnya belum semuanya terorganisir dengan baik. Hal ini terlihat dengan 

pengelolaan waktu pembelajaran yang belum efektif. Dalam pelaksanaan tahapan 

STAD guru belum dapat mengefisienkan waktu yang tersedia. Guru masih 

disibukkan dengan pengelolaan skor kemajuan siswa sehingga pembelajaran pun 

berlangsung lebih lama dari waktu yang direncanakan.  

4.1.1.5 Revisi   

4.1.1.5.1 Aktivitas siswa 

 Menindaklanjuti beberapa kekurangan yang terjadi pada siklus I seperti 

guru belum sepenuhnya membagi perhatian secara merata kepada siswa. 

Diharapkan pada siklus ke II guru memberikan perhatian secara lebih merata 

kepada siswa dengan cara pada saat presentasi kelas guru jangan hanya berada di 

depan kelas saja. Posisi guru harus lebih merata menjangkau ke seluruh kelas 

sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat meningkat.  

Selain itu kekurangan yang menyebabkan masih rendahnya aktivitas siswa 

yakni guru kurang menumbuhkan kemampuan sosial siswa yang tercermin dengan 

masih banyak siswa yang masih merasa canggung untuk berinteraksi dengan 

teman kelompoknya sendiri, sehingga kerja sama yang terbentuk dalam kelompok 



99 
 

 
 

belum maksimal. Diharapkan pada siklus selanjutnya guru dapat lebih 

menumbuhkembangkan kemampuan sosial siswa dengan cara setiap kelompok 

diberikan jaring-jaring dari bangun ruang yang dipelajari sehingga hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sosial siswa.  

Faktor berikutnya yang mempengaruhi aktivitas belajar masih rendah 

adalah kurangnya keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. 

Hal ini dikarenakan guru belum sepenuhnya memberikan motivasi kepada siswa 

untuk berani bertanya atau mengemukakan pendapatnya di depan umum. Pada 

siklus berikutnya guru harus lebih meningkatkan motivasi siswa dengan cara 

memberikan reward atau penghargaan berupa pemberian bintang atau smile 

kepada siswa yang berani bertanya atau mengemukakan pendapat.  

4.1.1.5.2 Hasil belajar siswa 

Masih rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya materi pelajaran matematika materi bangun ruang dianggap sulit oleh 

sebagian besar siswa, sehingga mereka kehilangan semangat belajar. Hal ini 

menyebabkan kurangnya antusiasme siswa ketika guru menyampaikan materi. 

Dalam menyajikan materi perhatian guru masih tertuju kepada kuantitas materi 

yang disampaikan dan belum memperhatikan keadaan siswa secara keseluruhan. 

Untuk itu guru perlu membenahi cara menyajikan materi dengan tetap 

memperhatikan keadaan siswa secara keseluruhan dengan cara pada saat 

menyajikan materi guru jangan hanya berada di depan kelas namun guru harus 

menjangkau ke seluruh penjuru kelas.  
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Faktor lain yakni dalam tes formatif yang disusun guru terdapat beberapa 

soal yang tingkat kesulitannya kurang tepat dengan perkiraan guru. Soal yang 

diprediksi mudah oleh guru dan tergolong kategori C1 (hafalan atau ingatan) 

setelah diberikan kepada siswa ternyata merupakan soal yang dianggap sulit. 

Selain itu, terdapat penulisan kalimat soal yang kurang jelas sehingga 

memunculkan penafsiran siswa yang berbeda dengan apa yang dikehendaki guru, 

sehingga berdampak pada ketepatan jawaban siswa. Oleh karena itu pada siklus 

berikutnya guru akan memperbaiki penulisan kalimat soal sehingga tidak 

menimbulkan makna ganda. Dengan demikian, tidak ada soal yang membuat 

siswa tidak mampu menjawab dengan benar, seperti yang terjadi pada siklus I. 

Dengan beberapa perbaikan yang akan guru laksanakan diharapkan hasil belajar 

dapat meningkat di siklus II. 

4.1.1.5.3 Performansi guru  

Dalam performansi hal yang perlu diperhatikan yakni dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru hanya menggunakan sumber belajar yang sangat terbatas 

padahal sumber belajar matematika itu sendiri luas. Terbatasnya sumber belajar 

yang digunakan guru terlihat dari penggunaan buku yang hanya menggunakan 

satu sumber saja. Untuk itu pada siklus berikutnya guru akan lebih memperkaya 

sumber belajar yang tidak hanya menggunakan satu sumber saja.  

Faktor lain yang mempengaruhi belum maksimalnya performansi guru 

yakni guru belum sepenuhnya bersikap terbuka dan luwes dalam mengembangkan 

sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari masih 

rendahnya nilai APKG pada butir tersebut terutama  pada poin mengembangkan 
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hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi. Pada poin tersebut guru baru 

mencapai nilai 50 dari 100. Dengan demikian hal tersebut membutuhkan 

pembenahan dari guru yakni guru harus lebih memperhatikan poin-poin dalam 

APKG terutama dalam poin bersikap terbuka dan luwes dalam mengembangkan 

sikap positif terhadap pembelajaran dengan cara guru lebih memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk lebih berani bertanya dan mengemukakan 

pendapat sehingga diharapkan dapat tercipta pembelajaran lebih terbuka dan 

luwes. 

Faktor berikutnya yakni guru masih mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaan tahapan-tahapan pembelajaran STAD. Pergantian dari satu tahapan ke 

tahapan lainnya belum semuanya terorganisir dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dengan pengelolaan waktu pembelajaran yang belum efektif. Dalam pelaksanaan 

tahapan STAD guru belum dapat mengefisienkan waktu yang tersedia. Guru 

disibukkan dengan pengelolaan skor kemajuan siswa sehingga pembelajaran pun 

berlangsung lebih lama dari waktu yang direncanakan. Untuk itu guru harus 

melakukan sosialisasi lagi kepada para siswa tentang tata cara penghitungan 

kemajuan individu di luar jam pelajaran. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Tindakan Siklus II dilaksanakan mulai tanggal 12-16 April 2013 pada 

materi bangun ruang sederhana dengan model STAD berbantuan media tiga 

dimensi. Siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 dengan 

materi menentukan jaring-jaring balok dan kubus dan pertemuan 2 dilaksanakan 

pada tanggal 16 April 2013 dengan materi membuat jaring-jaring balok dan 
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kubus. Dari pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh deskripsi data aktivitas, hasil 

belajar siswa, dan performansi guru. Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Paparan Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa siklus II meliputi (1) kehadiran siswa dan (2) 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran diperoleh dari hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa.  

Rekapitulasi hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran dengan model pembelajaran STAD  pada siklus II dapat dilihat pada 

Tabel 4.7.  

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Pengamatan terhadap Aktivitas Belajar Siswa 
Siklus II 

 

No. Aspek Yang Diamati 
Persentase (%) 

Pertemuan 
Rata-rata 

1 2 
1. Keaktifan siswa saat penyajian materi 

menggunakan media tiga dimensi 86,36 85,22 85,79 

2. Kerjasama siswa dalam mengerjakan 
tugas kelompok 79,54 80,68 80,11 

3. Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil kerja kelompok 81,81 87,50 84,65 

4. Keberanian siswa mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 80,68 87,50 84,09 

5. Keberanian siswa dalam menyelesaikan 
kuis yang diberikan guru 70,45 86,36 78,40 

Rata-rata Aktivitas Belajar Siswa  79,76 85,45 82,60 

 

Berdasarkan Tabel 4.7, persentase ketercapaian aktivitas belajar siswa 

pada siklus II antara lain (1) keaktifan siswa saat penyajian materi menggunakan 

media tiga dimensi85,79%, (2) kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas 
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 Tabel 4.9 Data Perolehan Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus II 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

KELOMPOK A 
1. Khoerul Rahmadani 80 90 20 90 100 20 
2. Ifan Mulyana 50 80 30 80 100 30 
3. Dwi Sampurna 60 90 30 90 90 20 
4. Alfiani Tsabitsa 70 90 30 90 90 20 

Jumlah Skor 110 90 
Rata-Rata 27,5 22,5 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM HEBAT 

KELOMPOK B 
1. Heru Cokro 80 90 20 90 90 20 
2. Satrio Wicaksono 60 90 30 90 100 20 
3. Utari fasa T. 50 100 30 100 100 20 
4. Angelie Syifa F.  80 100 30 100 100 20 

Jumlah Skor 110 80 
Rata-Rata 27,5 20 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM BAIK 

KELOMPOK C 
1. Daru charles  70 100 30 100 100 20 
2. Aldi jurianto 50 100 30 100 100 20 
3. Basuki r 60 100 30 100 90 10 
4. Fernanda 50 100 30 100 100 20 
5. Sasi Nur W. 80 90 20 90 80 10 

Jumlah Skor 140 80 
Rata-Rata 28 16 
Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM BAIK 

KELOMPOK D 
1. Nugi Aldianto 70 80 20 80 100 30 
2. Anjar Gunawan 50 80 30 80 80 20 
3. Adi Wilujeng 70 90 30 90 90 20 
4. Febi rahmayanti 80 80 20 80 90 20 
5. Riana Lusianingsih 60 70 20 70 100 30 

Jumlah Skor 120 120 
Rata-Rata 24 24 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM SUPER 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

KELOMPOK E 
1. Anggi Hermawati 60 80 30 80 90 20 
2. Rayan Khoerul  100 90 10 90 80 10 
3. Dian Putri 50 60 20 60 70 20 
4. Butre geno 70 80 20 80 70 10 

Jumlah Skor 80 60 
Rata-Rata 20 15 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM BAIK 
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Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa terdapat tiga penghargaan 

yang diberikan kepada enam kelompok tersebut, yaitu Tim Super, Tim Hebat, dan 

Tim Baik. Pada pertemuan 1 kelompok yang mendapat predikat Tim super adalah 

kelompok C dengan perolehan nilai sebesar 28, sedangkan yang mendapat 

predikat sebagai Tim Hebat yakni kelompok A dengan perolehan nilai sebesar 

27,5. Nilai dan predikat serupa juga diperoleh kelompok B. Predikat untuk Tim 

Baik yang memperoleh nilai  masing-masing 24 dan 20 diperoleh kelompok D 

dan E, dengan perolehan nilai sebesar 24 untuk kelompok D dan 20 untuk 

kelompok E. 

Pada pertemuan 2, terjadi perubahan yang signifikan. Kelompok C 

mendapat penghargaan sebagai Tim Baik dengan rata-rata skor kelompok masing-

masing 16. Selain kelompok C predikat Tim Baik juga diraih oleh kelompok B 

dan E dengan perolehan skor masing-masing 20 dan 15. Sementara itu, Kelompok 

A meraih penghargaan sebagai predikat Tim Hebat dengan rata-rata skor 

kelompok 22,5. Tim yang berpredikat sebagai Tim Super diraih oleh tim D 

dengan perolehan skor rata-rata sebesar 24.  

4.1.2.3 Paparan Hasil Observasi Performansi Guru 

Pengamatan terhadap performansi guru pada siklus II dalam pembelajaran 

dengan model STAD berbantuan media tiga dimensi dimulai dari awal sampai 

akhir pembelajaran pada pertemuan 1 dan 2. Performansi guru dinilai dari aspek 

kemampuan guru dalam membuat RPP dan pelaksanaan pembelajaran dengan 

model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi. Rekapitulasi hasil 
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penilaian kemampuan guru dalam membuat RPP siklus II dapat dilihat pada Tabel 

4.10. 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Penilaian Guru  
dalam Membuat RPP Siklus II 

 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran/ indikator 3,5 4 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar 
3,67 3,67 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

menggunakan model STAD berbantuan media tiga 

dimensi 

3,6 3,8 

4. Merancang pengelolaan kelas 4 3,5 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian 
3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 

Jumlah 22,27 22,47 

Rata-rata 3,71 3,74 

Rata-rata APKG I 3,72 

Nilai APKG I 93,20 

 

Tabel 4.10 menunjukkan rata-rata APKG I untuk masing-masing aspek 

mengalami peningkatan dari masing-masing pertemuan. Hal ini terlihat dari nilai 

APKG pada pertemuan kedua yang lebih tinggi dari pertemuan 1. Untuk nilai 

rata-rata APKG I sendiri berjumlah 3,72. Sedangkan untuk nilai APKG I yakni 

nilai dalam membuat RPP siklus II nilai performansi mencapai 93,20 (A).  

Sementara itu, hasil penilaian kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran siklus II dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan Guru 
dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 4 4 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,72 3,72 

3. Mengelola interaksi kelas 3,6 3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 
3,6 3,6 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran matematika 
3,67 4 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3,5 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,5 

Jumlah  25,59 26,12 

Rata-rata  3,59 3,73 

Rata-rata  3,66 

Nilai APKG 2 92,33 

 

Nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II juga 

mengalami peningkatan 92,33 (A) dengan nilai rata-rata 3,66. Pada aspek 

mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran memperoleh nilai 4 di masing-masing 

pertemuan. Sedangkan untuk aspek mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran matematika mendapat nilai 3,67 pada pertemuan 1 dan 

mendapat nilai 4 pada pertemuan kedua. Dari APKG 1 dan 2 dapat diperoleh nilai 

performansi guru pada siklus II. Rekapitulasi nilai performansi guru siklus II 

dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini. 
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Peningkatan nilai performansi guru Peningkatan performansi guru pada 

siklus II menunjukkan bahwa guru sudah semakin baik dalam menerapkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

pada materi bangun bruang sederhana. Guru sudah melaksanakan semua kegiatan 

sesuai yang direncanakan dan lebih optimal dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model STAD berbantuan media tiga dimensi.  

4.1.2.4 Refleksi 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran siklus II, penerapan model 

pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi pada materi bangun ruang 

sederhana dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa dan 

performansi guru sudah mencapai hasil sesuai indikator keberhasilan. 

Keberhasilan ini dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa, hasil belajar siswa dan performansi guru.  

Siklus II yang terdiri dari dua pertemuan telah dilaksanakan. Pada siklus II 

pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 dan untuk siklus II 

pertemuan 2 dilaksanakan tanggal 16 April 2013. Tindakan yang dilakukan pada 

siklus II dilakukan berdasarkan refleksi dan revisi pada siklus I. Seperti halnya 

pada siklus I data pelaksanaan siklus II terdiri dari hasil belajar, aktivitas siswa 

dan performansi guru. 

4.1.2.4.1 Refleksi terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

Melihat dari hasil penelitian aktivitas siswa pada siklus I sebesar 68,63 

pada pertemuan pertama dan 75,45 pada pertemuan kedua. Untuk siklus II pada 

pertemuan I persentase aktifitas siswa sebesar 79,54% dan untuk pertemuan kedua 
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sebesar 85,45%. Kriteria aktivitas pada siklus II termasuk dalam kriteria sangat 

aktif.  

Peningkatan aktivitas belajar siswa yang terjadi pada siklus II tentu saja 

tidak terlepas dari refleksi dan revisi pada siklus I, hal ini terlihat dari keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran siklus II sudah meningkat. Pada siklus II guru sudah 

memberikan perhatiannya secara menyeluruh kepada siswa, Guru tidak hanya 

berada di depan kelas namun posisi guru sudah merata menjangkau seluruh kelas. 

Selain itu guru dapat lebih menumbuhkembangkan kemampuan sosial 

siswa dengan cara setiap kelompok diberikan jaring-jaring dari bangun ruang 

yang dipelajari sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

sosial siswa. Pada siklus II guru juga sudah memberikan motivasi kepada siswa 

untuk berani bertanya atau mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Dengan 

cara pemberian bintang dan smile dan membuat papan pajangan sebagai tempat 

memajang penghargaan untuk tim yang aktif. 

4.1.2.4.2 Refleksi terhadap Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus II sudah mencapai KKM yang ditentukan. 

Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai yang diperoleh siswa yaitu sebesar 

88,18. Jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus II sebanyak 20 siswa. 

dengan presentase ketuntasan sebesar 90,90%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

aktivitas ketuntasan belajar minimal 75% sudah tercapai.  

Hasil belajar yang meningkat pada siklus II tentu saja karena dalam 

menyajikan materi guru tetap memperhatikan keadaan siswa secara keseluruhan 
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dengan cara pada saat menyajikan materi guru jangan hanya berada di depan kelas 

namun guru harus menjangkau ke seluruh penjuru kelas.  

Selain itu pada siklus II ini guru sudah memperbaiki penulisan kalimat 

soal sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Dengan demikian, tidak ada soal 

yang membuat siswa tidak mampu menjawab dengan benar, seperti yang terjadi 

pada siklus I. 

4.1.2.4.3 Refleksi terhadap Performansi Guru 

Performansi guru mengalami kemajuan. Nilai APKG yang diperoleh guru 

91,86 pada pertemuan pertama dan 93,39 pada pertemuan kedua. Peningkatan 

nilai APKG tersebut meningkat karena guru telah melakukan perbaikan-

perbaikan. Perbaikan yang dilakukan guru pada siklus II yakni guru sudah 

menambah sumber belajar yang tidak hanya menggunakan satu sumber buku saja. 

Selain itu pada siklus II guru sudah memperhatikan poin-poin dalam APKG 

terutama dalam poin bersikap terbuka dan luwes dalam mengembangkan sikap 

positif terhadap pembelajaran dengan cara guru lebih memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berani bertanya dan mengemukakan pendapat sehingga  dapat 

tercipta pembelajaran lebih terbuka dan luwes. Faktor berikutnya pada 

pembelajaran siklus II guru sudah melakukan sosialisasi kepada para siswa 

tentang tata cara penghitungan kemajuan individu di luar jam pelajaran. 

4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

pembelajaran yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek 

yang diteliti telah memenuhi indikator keberhasilan. Hasil belajar berupa nilai 
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rata-rata kelas telah memenuhi nilai minimal 60 sebagai KKM dan ketuntasan 

belajar klasikal telah mencapai 75%. Hasil observasi berupa pengamatan terhadap 

aktivitas siswa juga mencapai kualifikasi aktivitas yang tinggi serta perolehan 

nilai performansi guru dalam pembelajaran telah mencapai minimal B (>71-80). 

Dengan demikian pembelajaran selesai dilaksanakan dengan kualifikasi 

memuaskan. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti meliputi data aktivitas, hasil 

belajar siswa, dan performansi guru. Hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai 

dasar untuk pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini 

meliputi pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian. Pembahasan 

dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang sederhana. Hal 

ini terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dan 

ketercapaian indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada siklus I, nilai rata-rata 

hasil belajar siswa mencapai 65,90 dan persentase tuntas belajar klasikal 72,72%, 

sedangkan pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 88,18 dan persentase 

tuntas belajar klasikal menjadi 90,90%. Peningkatan hasil belajar siswa memiliki 

makna bahwa pembelajaran dengan model STAD berbantuan media tiga dimensi 

dapat memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengalami proses belajar 
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melalui kegiatan berkelompok sehingga di dalamnya terdapat kerja sama diantara 

anggota kelompoknya, selain itu dalam pembelajaran STAD juga mengupayakan 

kemampuan belajar individu secara optimal, hal ini terlihat dari kuis individu 

yang jumlah perolehan nilainya diakumulasi untuk menentukan skor maksimal. 

Proses belajar dengan model pembelajaran STAD yang dialami siswa sesuai 

dengan pendapat Gagne dan Berliner dalam Anni (2007: 2) yakni belajar 

merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil 

pengalaman.  

Proses belajar yang terjadi dalam pembelajaran dapat menjadikan siswa 

mengalami perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau 

pengalaman tertentu. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran STAD berbantuan 

media tiga dimensi yang diterapkan, karena dalam pembelajaran STAD siswa 

berinteraksi dalam kelompok dan berusaha untuk menyelesaikan tugas yang 

dihadapi dengan menggunakan media tiga dimensi yang disajikan. Hasil belajar 

tersebut ditandai dengan pemahaman siswa pada materi bangun ruang sederhana 

menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Makmun dalam 

Rohmah (2012: 172) bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau 

pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Melalui model 

pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi, siswa lebih memahami materi 

bangun ruang sederhana karena pengetahuan yang mereka peroleh tidak hanya 

dalam bentuk verbal saja melainkan siswa diperkenalkan secara langsung dengan 

bangun ruang seperti kubus, balok, bola, tabung dan kerucut dengan 

menggunakan benda nyata (bentuk tiga dimensi kubus, balok). Selain itu siswa 
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juga dilatih bekerjasama sehingga kemampuan belajar individu dapat meningkat 

dan diharapkan dapat mencapai skor maksimal. Model pembelajaran STAD yang 

terdiri dari beberapa komponen menciptakan interaksi yang baik antar sesama 

siswa, mengembangkan sikap postif individu, lebih menghargai diri dan dapat 

meningkatkan kemampuan pribadi. Temuan ini sesuai dengan pendapat Rai 

(2007) dalam Khan dan Inamullah, bahwa STAD adalah salah satu dari beberapa 

strategi pembelajaran kooperatif dimana pembelajaran ini menganjurkan adanya 

kerjasama yang mengatur kemampuan belajar individu. Salah satu alasan 

pemilihan STAD adalah karena STAD menciptakan interaksi yang baik antar 

sesama siswa. Mengembangkan sikap positif individu, lebih menghargai diri dan 

dapat meningkatkan kemampuan pribadi.  

Pembelajaran dengan model STAD juga dapat menimbulkan aktivitas 

belajar siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa lebih terlibat aktif dalam 

melaksanakan tugas belajarnya, lebih berani bertanya, bekerjasama dalam 

kelompok untuk mengerjakan LKS, berani untuk menanggapi atau memberi 

pendapat terhadap hasil kerja siswa atau kelompok lain, serta mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas. Timbulnya aktivitas belajar siswa dapat 

meningkatkan pemahamannya terhadap materi bangun ruang sederhana dan 

aktivitas pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna karena siswa mengalami 

sendiri proses belajarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 2), 

bahwa pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
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lingkungannya. Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan 

itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan 

lagi dalam bentuk yang berbeda. Siswa akan bertanya pada guru, mengajukan 

pendapat, berdiskusi dengan teman kelompoknya, menjalankan perintah, 

melaksanakan tugas, memberi tanggapan, menyelesaikan kuis individu dan lain 

sebagainya. Bila siswa menjadi partisipasi yang aktif dalam pembelajaran, maka 

ia memiliki ilmu atau pengetahuan itu dengan baik. 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan siklus I dan II, aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan. Rata-rata kehadiran siswa pada siklus I mencapai 100% 

dan siklus II juga 100%. Peningkatan aktivitas belajar siswa ini tidak terlepas dari 

model pembelajaran STAD yang di dalamnya terdapat tahap-tahap yang 

mendukung partisipasi aktif siswa dari mulai persiapan, penyajian materi, belajar 

kelompok, tes, penentuan skor hingga pemberian penghargaan. Hal ini tentu saja 

sangat membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas siswa karena dalam 

pembelajaran tersebut terdapat persiapan untuk memulai pelajaran, siswa juga 

dapat mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, selanjutnya dari hasil 

pemahaman materi tersebut siswa mengerjakan LKS secara berkelompok setelah 

berdiskusi secara berkelompok, siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan kuis 

atau tes individu untuk mengetahui sejauh mana penguasaan terhadap materi yang 

telah disampaikan oleh guru. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Asma (2006: 51-54) bahwa dalam penerapan model pembelajaran STAD terdiri 

dari 5 tahap yakni persiapan pembelajaran, penyajian materi, belajar kelompok, 

tes, penentuan skor individual dan penghargaan kelompok.  
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Peningkatan hasil dan aktivitas belajar siswa juga tidak terlepas dari 

peningkatan performansi guru dalam pembelajaran dengan model STAD. Hal ini 

menjawab teori yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2002) dalam Wahyudi 

(2013: 103), bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja guru merupakan prestasi kerja guru sebagai hasil 

dorongan atau motivasi yang diperlihatkan dalam bentuk tingkah laku meliputi 

penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan 

evaluasi dan analisis evaluasi. Untuk mendapatkan proses dan hasil belajar siswa 

yang berkualitas tentu memerlukan kinerja (performansi) guru yang maksimal. 

Nilai performansi guru siklus I mencapai 86,08 (A) dan meningkat pada siklus II 

menjadi 92,89 (A). Performansi guru menjadi lebih baik karena guru semakin baik 

dalam menerapkan pembelajaran dengan model STAD berbantuan media tiga 

dimensi pada materi bangun ruang sederhana. Guru sudah melaksanakan semua 

kegiatan sesuai yang direncanakan dan lebih optimal dalam melaksanakan model 

STAD berbantuan media tiga dimensi.  

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penggunaan model STAD 

berbantuan media tiga dimensi dalam pembelajaran matematika materi bangun 

ruang sederhana di kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru. Jika guru akan 

menggunakan model STAD berbantuan media tiga dimensi untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru dalam pembelajaran, maka 
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harus memperhatikan sarana dan prasarana, karakteristik materi pembelajaran, 

karakteristik siswa, tahapan, alokasi waktu pembelajaran, dan kondisi kelas. 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai karena membutuhkan 

persiapan pembelajaran. Jika guru akan menggunakan model STAD berbantuan 

media tiga dimensi, maka harus memperhatikan ketersediaan dan kemauan guru 

dalam berinisiatif membuat jaring-jaring bangun ruang yang dibutuhkan untuk 

memfasilitasi siswa. Jika guru hanya memanfaatkan papan tulis untuk 

mengajukan permasalahan kepada siswa, maka permasalahan akan sulit dipahami 

siswa dan membutuhkan waktu yang terlalu lama. Untuk membantu siswa 

melakukan diskusi kelompok, guru juga harus mempersiapkan alat-alat yang 

dibutuhkan seperti mempersiapkan media tiga dimensi dan jaring-jaring bangun 

ruang. Dalam persiapan ini, guru dapat melibatkan siswa untuk membawa alat-

alat yang dibutuhkan. Tersedianya sarana dan prasarana ini akan dapat membantu 

aktivitas siswa dalam belajar. 

Aktivitas belajar siswa dapat meningkat dengan penggunaan model STAD 

berbantuan media tiga dimensi. Jika guru akan menggunakan model STAD 

berbantuan media tiga dimensi untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka 

guru harus memberikan motivasi, bimbingan, dan penguatan kepada siswa. 

Misalnya, agar siswa berani menyajikan atau mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas, maka guru dapat memberi penguatan dengan memberikan lencana 

bintang kepada kelompok yang mau maju dan dapat mempresentasikannya 

dengan benar. Contoh lain untuk menstimulus siswa agar berani berpendapat guru 
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dapat memberikan penghargaan dengan pemberian smile. Untuk pemberian 

penghargaan terhadap kelompok yang memperoleh skor maksimal dengan 

memberikan piagam penghargaan. 

Model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, namun dalam penerapannya harus 

memperhatikan karakteristik materi pembelajaran. Jika guru akan menggunakan 

model STAD berbantuan media tiga dimensi, maka harus memilih materi 

pembelajaran yang membutuhkan diskusi untuk meningkatkan pemahaman lebih 

baik secara individual maupun kelompok. Jadi, guru akan mudah menyusun skor 

individual yang akan diakumulasi menjadi perolehan skor maksimal.  

Dalam menerapkan model STAD berbantuan media tiga dimensi, guru juga 

harus memperhatikan karakteristik siswa. Di dalam model STAD, siswa 

melakukan kegiatan tahapan-tahapan STAD baik secara individu maupun 

kelompok dengan berbantuan media tiga dimensi. Jika guru akan menggunakan 

model STAD berbantuan media tiga dimensi, maka harus memperhatikan 

perkembangan mental siswa. Guru harus memperhatikan apakah siswa sudah 

mengenal dan memahami alat atau benda-benda seperti balok, kubus, tabung, bola 

dalam pembelajaran atau belum. Selain itu, guru harus memperhatikan 

perkembangan kemampuan berpikir siswa, apakah mereka dapat berpikir kritis 

dan nalar dalam mengerjakan LKS atau dalam pengerjaan tes/kuis individu. 

Karakteristik siswa seperti ini dimiliki oleh siswa kelas tinggi. Oleh karena itu, 

jika guru akan menggunakan model STAD berbantuan media tiga dimensi, maka 

lebih cocok diterapkan untuk siswa kelas tinggi. Secara fisik, siswa kelas tinggi 
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sudah mampu menggunakan alat maupun benda-benda kubus, balok, kerucut, 

tabung dan bola yang berbentuk tiga dimensi dalam pembelajaran. Siswa kelas 

tinggi juga memiliki kemampuan berpikirnya lebih tinggi dan kritis jika 

dibandingkan dengan siswa kelas rendah. Siswa kelas rendah cepat merasa lelah 

jika berpikir terlalu sulit.  

Dalam pelaksanaan model STAD berbantuan media tiga dimensi, terdapat 

beberapa tahapan. Oleh karena itu, model STAD banyak menyita waktu dalam 

proses pembelajaran ini. Jika guru akan menggunakan model STAD, maka harus 

memperhatikan alokasi waktu pembelajaran dan menyesuaikan dengan 

permasalahan yang diajukan. Alokasi waktu pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk model STAD minimal yaitu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Selain itu, jika 

guru akan menerapkan model STAD di kelas juga harus memperhatikan 

pembagian kelompok harus dibagi secara heterogen, seperti mewakili jenis 

kelamin, tingkat kognitifitas, ras, suku dan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak  

terjadi kesenjangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.  Sehingga 

guru harus membagi kelompok dengan baik. Selain itu, guru harus memberikan 

bimbingan yang menyeluruh kepada setiap kelompok untuk saling bekerjasama, 

sehingga semua anggota kelompok terlibat aktif dalam proses belajar.



 
 

122 
 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil PTK pada siklus I dan II, model pembelajaran STAD 

berbantuan media tiga dimensi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul Banyumas pada mata pelajaran 

Matematika. Persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang kompleks dalam 

menerapkan model pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

menjadikan aktivitas, hasil belajar siswa dan performansi guru menjadi lebih baik. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD berbantuan 

media tiga dimensi dapat meningkatkan aktivitas, hasil belajar siswa, dan 

performansi guru dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang sederhana 

di kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul Banyumas. Peningkatan tersebut ditunjukkan 

oleh: 

(1) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Peningkatan aktivitas belajar siswa dilihat dari kehadiran siswa dan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Rata-rata kehadiran siswa pada 

siklus I sudah mencapai 100% begitu pula dengan rata-rata kehadiran 

siswa yang mecapai 100% pada siklus II. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran siklus I mencapai 72,04% (tinggi) dan meningkat pada 

siklus II menjadi 82,50% (sangat tinggi). Keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran diperoleh dari hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar 
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siswa yang meliputi beberapa aspek, diantaranya keaktifan siswa saat 

penyajian materi menggunakan media tiga dimensi, kerja sama siswa 

dalam mengerjakan tugas kelompok, keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompok, keberanian siswa 

mengemukakan tanggapan atau pendapat serta ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan kuis yang diberikan guru. 

(2) Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Pada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa yakni 65,90 dan persentase 

ketuntasan belajar klasikal berjumlah 72,72%, sedangkan pada siklus II 

nilai rata-rata meningkat menjadi 88,18 dan persentase tuntas belajar 

klasikal menjadi 90,90%. 

(3) Peningkatan Performansi Guru 

Performansi guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media tiga dimensi pada pembelajaran matematika 

materi bangun ruang sederhana dinilai dari kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan 

pembelajaran. Nilai performansi guru pada siklus I mencapai 86,45 (A) 

dan meningkat pada siklus II menjadi 92,62 (A).  

 

5.2 Saran  

Dari pelaksanaan PTK ini, peneliti memberikan saran kepada guru dan 

sekolah, agar terjadi peningkatan aktivitas, hasil belajar siswa dan performansi 
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guru yang lebih baik dalam pembelajaran selanjutnya. Saran yang dapat peneliti 

berikan berkaitan dengan PTK ini antara lain sebagai berikut: 

(1) Bagi Siswa  

Siswa hendaknya lebih memperhatikan materi pelajaran yang diberikan 

guru agar dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi 

pelajaran sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

(2) Bagi Guru 

Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran STAD berbantuan 

media tiga dimensi sebagai alternatif penerapan model dan penggunaan 

media pembelajaran pada mata pelajaran matematika khususnya materi 

bangun ruang sederhana di kelas IV. Sehingga dapat menambah wawasan 

guru mengenai alternatif penerapan model dan penggunaan media 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

STAD guru hendaknya mempersiapkan dengan baik. Penggunaan media, 

alat peraga, dan sumber belajar yang dibutuhkan untuk membantu siswa 

dalam memahami materi pelajaran sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan baik. Selain itu, guru hendaknya terus memberikan 

motivasi dan bimbingan kepada siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa benar-benar mengalami proses belajarnya 

dengan baik dan diharapkan dapat mendapatkan hasil yang optimal. 

(3) Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya dapat menggunakan model pembelajaran STAD 

berbantuan media tiga dimensi sebagai alternatif model pembelajaran 
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untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sekolah juga 

diharapkan dapat berinovasi dalam menerapkan model dan penggunaan 

media pembelajaran lainnya sehingga dapat tercipta proses belajar 

mengajar yang variatif dan menyenangkan.  
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Lampiran 1 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
DINAS PENDIDIKAN 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN 
AJIBARANG 

SD NEGERI 2 TIPAR KIDUL 
Alamat : Desa Tipar Kidul, Kec.Ajibarang, Banyumas. 

 
Daftar Nilai Siswa Kelas IV 

Mata Pelajaran Matematika Materi Bangun Ruang Sederhana  
Tahun Ajaran 2011/2012 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin(L/P) 
 

Nilai 

1. Haenun Hotimah  L 59 
2. Nur Hasanah P 49 
3. Alay Adi Riyanto  L 54 
4. Andi Nasirul Mustofa L 59 
5. Dedi Prasetio L 82 
6. Duwi Nur Anggini P 73 
7. Khikmatul Iman L 55 
8. Noval Fitriansyah L 56 
9. Nur Sifah P 44 
10. Oriza Rengi Utami P 57 
11. Pramuja Restu L 67 
12. Aditya Firmansyah L 67 
13. Airlangga Limas Morales L 73 
14. Alan Budi Kusuma L 64 
15. Ananda Nurur  Anggraeni P 59 
16. Angga Azizi Pambudi L 64 
17. Anita P 66 
18. Eko Supriyanto L 74 
19. Faizal Rafki Ardiansyah L 70 
20. Fajri Maolidin L 79 
21. Fia Oktarina P 61 
22. Gilang Feri Yulianto  L 61 
23. Harry Pangestu L 49 
24. Happy Wulandari P 64 
25. Indriyani P 65 



 

 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
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Jesika 
Joko Triyo
Murti Fitri
Nurfatima
Raekhans 
Rendi Pray
Reni Vidia
Rita Harya
Sabila Nur
Sahrul Put
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Sembara M
Sinta Wati
Uzly Fathu
Viola Ang
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Mata Pelajar

Nugi Aldi
Anjar Gun
Basuki Ra
Butre Gen
Rayan Kh
Satrio Wi
Adi Wiluj
Aldi Juria
Anggi He
Alfiani Ts
Angelie S
Daru Char
Dian Putr
Dwi Samp
Feby Rahm
Fernanda 
Heru Cok
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Daftar Ni

No. 

1. N
2. A
3. B
4. B
5. R
6. S
7. A
8. A
9. A

10. A
11. A
12. D
13. D
14. D
15. F
16. F
17. H
18. If
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20. S
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3. Dian P
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Lampiran 5 
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN STAD BERBANTUAN 

MEDIA TIGA DIMENSI 
 
 

 
 
 
 

No Nama 
Aspek yang diamati Jml 

Skor 
Persentase 

(%) A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1. Nugi Aldianto                       
2. Anjar Gunawan                       

3. Basuki Rahmat                       

4. Butre Geno                       

5. Rayan Khoerul R.                       

6. Satrio Wicaksono                       

7. Adi Wilujeng                       

8. Aldi Junanto                       

9. Anggi Hermawati                       

10. Alfiani Tsabitsa                       

11. Angelie Syifa F.                       

12. Daru Charles S.                       

13. Dian Putri Rahayu                       

14. Dwi Sampurna                       

15. Feby Rahmayanti                       

16. Fernanda Afika P.                       
17. Heru Cokro                       
18. Ifan Mulyana                       
19. Riana Lusianingsih                       
20. Sasi Nur Wigati                       
21. Utari Fasa T.                       
22. Khoerul Rahmadani                       

Jumlah        

Persentase  (%)        
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Keterangan : 

A : Keaktifan siswa saat penyajian materi menggunakan media tiga dimensi. 

B : Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. 

C : Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

D : Keberanian siswa mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

E : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan kuis yang diberikan guru. 

 

 100% 

 Keterangan : 

PAS = Persentase keaktifan siswa 

S     = Skor total perolehan siswa 

N    = Jumlah siswa 

SM  = Skor maksimal  

 

                   Peneliti 

             

  

        Intan Widya Ayu 

            1401409298 
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Lampiran 6 
DESKRIPTOR  

PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN STAD  

BERBANTUAN MEDIA TIGA DIMENSI 
 
A. Keaktifan siswa saat penyajian materi menggunakan media tiga dimensi. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Siswa tidak ribut sendiri saat penyajian materi menggunakan media tiga 

dimensi 

2. Siswa memperhatikan dengan seksama penyajian materi. 

3. Siswa mencatat hal-hal yang perlu dicatat. 

4. Siswa bertanya kepada guru mengenai materi. 

Keterangan: 

 
 
 
 
 
 

B. Kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Siswa tidak bertanya pada kelompok lain. 

2. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah. 

3. Siswa mau menerima dan memberi pendapat dalam kelompoknya. 

4. Siswa mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

Keterangan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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C. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atas kemauan sendiri tanpa 

ditunjuk guru. 

2. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 

3. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan lancar. 

4. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan sistematis. 

Keterangan: 

 
 
 
 
 

D. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru. 

2. Siswa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang sopan. 

3. Siswa mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan masalah. 

4. Siswa mengemukakan pendapat terhadap presentasi kelompok lain. 

Keterangan: 

 
 
 
 
 

E. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan kuis yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Siswa mengerjakan sendiri saat menyelesaikan kuis individu. 

2. Siswa tidak mengganggu teman yang lain saat mengerjakan kuis individu. 

3. Siswa langsung mengerjakan soal setelah mendapat soal dan petunjuk dari 

guru 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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4. Siswa mengerjakan kuis tepat waktu. 

Keterangan: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 7 
 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan dampak pengiring sesuai model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi                      

                                                                              1         2          3          4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  

1.2 Merancang dampak pengiring  

 

Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

 

1. NAMA GURU :  ………………………………………………….. 

2. SEKOLAH : ………………………………………………….. 

3. MATA PELAJARAN : ………………………………………………….. 

4. KELAS : ………………………………………………….. 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6. WAKTU :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                :  ………………………………………………….. 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan  

 media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar    

 

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

pembelajaran STAD 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

dan fasilitas belajar 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

Jawaban 
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    Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                                 

   Rata-rata butir 6 = F 

      

 Nilai APKG I = P1  Observer 

 P1  100  

 
    Endah Sriyanti 
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Lampiran 8 

 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan dampak pengiring sesuai model 

pembelajaran STAD berbantuan media tiga dimensi 

 Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran. 

Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Rumusan tujuan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan tujuan dinyatakan lengkap, bila memenuhi 

rambu-rambu: 

-  subyek belajar (A = audience) 

-  tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur     

(B = behaviour) 

- kondisi (C = condition), dan 

- kriteria keberhasilan (D = degree). 

c. Tujuan berurutan secara logis, dari yang mudah ke yang 

sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang 

konkret ke yang abstrak, dan dari ingatan hingga evaluasi. 
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Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tujuan tidak jelas dan tidak 

lengkap. 

Rumusan tujuan jelas tetapi tidak lengkap 

atau tidak jelas tetapi lengkap. 

Rumusan tujuan jelas dan lengkap, atau 

jelas dan logis, atau lengkap dan logis. 

Rumusan tujuan jelas, lengkap, dan 

disusun secara logis. 

 

Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring. 

 Penjelasan : Dampak pengiring adalah kemampuan di luar TPK yang 

terbentuk sebagai dampak iringan kegiatan pembelajaran, 

seperti kemampuan bekerja sama, mengemukakan pendapat, 

berpikir kritis, bertanggung jawab, disiplin. 

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring. 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi 

tidak operasional. 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional tetapi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa. 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional dan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa. 
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran. 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli, peta), tidak termasuk papan tulis, penghapus, kapur dan 

sejenisnya. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala penilaian 

beserta deskriptor berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan. 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media yang sesuai dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media yang sesuai dengan tujuan. 

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar. 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan 

sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran STAD. 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, kerja kelompok, presentasi hasil kerja kelompok, 

mengerjakan kuis individu dan penghargaan kelompok. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 

dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multi metode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal, 

i. memberikan peluang terjadinya proses kerjasama tim 

antarsiswa sesuai model pembelajaran STAD. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai sembilan descriptor tampak
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 Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran STAD. 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. Pada pembelajaran ini langkah pembelajarannya 

merupakan langkah pembelajaran kooperatif STAD 

berbantuan media tiga dimensi. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala penilaian 

beserta deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, 

dan penutup secara rinci tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan dan materi 

pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, 

dan penutup secara rinci.  

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, 

dan penutup secara rinci dan sesuai 

dengan tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, 

dan penutup secara rinci dan sesuai 

dengan tujuan, disertai rencana kegiatan 

terstruktur dan mandiri 
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 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran. 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada skala penilaian beserta deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan 

pada rencana pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah 

(kegiatan pembukaan, inti, dan penutup) 

dicantumkan tetapi tidak proporsional. 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar 

daripada jumlah waktu kegiatan 

pembukaan dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan 

dalam langkah-langkah pembelajaran 

dirinci secara proporsional. 

 

 Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa. 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

cara memotivsi siswa: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 
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Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah). 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan 

Terdapat pertanyaan pemahaman 

Terdapat pertanyaan penerapan 

Kalimat pertanyaan jelas dan 

mudah dipahami 
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4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar. 

 Penjelasan : Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut: 

a. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis 

kegiatan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi. 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan alokasi 

waktu. 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

lingkungan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  
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a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan kerja 

kelompok . 

e. Kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompok. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a, b, dan c tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c, d, dan e tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi: 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian 

saja tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian 

saja yang sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, 

salah satu di antaranya sesuai dengan 

tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, 

keduanya sesuai dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban. 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian. 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten). 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis. 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 9 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

Pelaksanaan Pembalajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                         1       2       3       4 
1.1 Menyiapkan alat, media,  

 dan sumber belajar. 
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  

Rata-rata butir 1 = P  

1. NAMA GURU :  ………………………………………………….. 

2. SEKOLAH : ………………………………………………….. 

3. MATA PELAJARAN : ………………………………………………….. 

4. KELAS : ………………………………………………….. 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6. WAKTU :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                :  ………………………………………………….. 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

 dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

   pembelajaran yang sesuai dengan  

   tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.4.1 Guru menyajikan materi  

     berbantuan media tiga dimendi.  

2.4.2 Siswa mengerjakan  LKS  

    secara berkelompok. 

2.4.3  Masing-masing perwakilan  

     kelompok mempresentasikan  

hasil kerja kelompok. 

2.4.4 Siswa mengerjakan tes atau kuis. 

2.4.5 Pemeriksaan terhadap skor kemajuan. 

2.4.6 Kelompok mendapat penghargaan  

  sesuai kriteria tertentu. 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

   secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

 yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 



155 
 

 

 respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

 isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

 siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S 

 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

Matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 menguasai konsep dan simbol-simbol  

matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep  

matematika dalam kehidupan sehari-hari  
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       Rata-rata butir 5 = T 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar  

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

  proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = U 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru  

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

    

   Rata-rata butir 7 = V 

Nilai APKG II = P2 

P2  
P Q R S T U

7x4 x100 

 

   Observer 

    

 

   Endah Sriyanti 
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Lampiran 10  

 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan. 

Selanjutnya butir ini digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas. 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 
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b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi 

Indikator : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran. 

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan 

mental siswa untuk mulai belajar. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

   Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang 

hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman 

siswa ( apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis 

besar materi dan kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 
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Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru 

dapat mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus 

pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai 

tuntutan situasi dan lingkungan). 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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 Indikator : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta lingkungan 

(kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Guru menggunakan satu media namun 

tidak sesuai dengan materi dan 

kebutuhan siswa. 

Guru menggunakan satu media dan 

sesuai dengan materi serta kebutuhan 

siswa. 

Guru menggunakan dua media dan 

sesuai dengan materi serta kebutuhan 

siswa. 

Guru menggunakan lebih dari dua media 

sesuai dengan materi serta kebutuhan 

siswa. 

 

Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaraan STAD 

Penjelasan : Indikator ini terdiri dari kegiatan guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran STAD.  

   Kegiatan yang dilakukan guru dalam pembelajaran STAD 

yaitu berikut : 

1. Guru menyajikan materi menggunakan media tiga dimensi 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Guru menyajikan materi dimulai dengan apersepsi. 

b. Guru menyajikan materi dengan jelas. 
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c. Media  yang digunakan sesuai dengan materi. 

d. Penyajian materi tepat. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Siswa mengerjakan  LKS secara berkelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut : 

a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok secara 

heterogen. 

b. Guru memberikan petunjuk yang jelas untuk 

mengerjakan LKS. 

c. Guru berkeliling memantau kerja kelompok. 

d. Kelompok berdiskusi bersama anggota kelompoknya 

tidak boleh dengan kelompok lain. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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3. Masing-masing perwakilan  kelompok mempresentasikan  

hasil kerja kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Kelompok mewakilkan salah satu anggota untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

b. Presentasi dengan membawa hasil kerja kelompok. 

c. Presentasi oleh anggota dilaksanakan secara 

sistematis. 

d. Presentasi dilakukan secara acak. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

4. Siswa mengerjakan tes atau kuis. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Soal kuis untuk semua siswa sama 

b. Soal tes sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

c. Terdapat petunjuk pengerjaan yang jelas pada soal tes 

kuis 

d. Setiap siswa mengerjakan kuis sendiri. 
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Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Pemeriksaan terhadap skor kemajuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Skor kemajuan dihitung berdasarkan skor awal siswa. 

b. Skor kemajuan dihitung oleh guru. 

c. Skor kemajuan dihitung oleh guru dengan melibatkan 

siswa. 

d. Hasil skor kemajuan langsung diumumkan kepada 

siswa. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

6. Kelompok mendapat penghargaan sesuai kriteria tertentu. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Kelompok mendapat penghargaan dalam bentuk 

piagam. 

b. Penghargaan diberikan sesuai kriteria yang dicapai 

kelompok. 
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c. Pada piagam terdapat nama anggota kelompok dan 

kriteria yang dicapai kelompok. 

d. Penghargaan diberikan kepada kelompok dengan maju 

ke depan kelas. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 
Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas tugas 

atau PR pada akhir pelajaran. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

 

 

 

 
 
 
 

  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator  : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal  

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu. 

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu 

yang ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang 

telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f. Tidak terjadi penyimpangan waktu selama 

pembelajaran. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua/tiga deskriptor tampak 

Empat/lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 
3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

   Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha 

guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha 

guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 

dipahami siswa. 

 

Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa.     

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 

pertanyaan / pendapat  atau tidak menanggapi 

pertanyaan / pendapat siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 

pertanyaan / pendapat, sesekali menggali 

respons atau pertanyaan siswa dan memberi 

respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa 

selama pembelajaran berlangsung dan 

memberikan balikan kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon 

pertanyaan temannya atau menampung 

respons dan pertanyaan siswa untuk kegiatan 

selanjutnya. 
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 Indikator  : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat,  

termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut: 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas 

manila (berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar 

kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.  

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator  : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan 

cara yang digunakan guru dalam mempersiapkan, 

menarik minat, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi 

dalam pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ 

calon guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 
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c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

terbuka yang mampu menggali reaksi siswa. 

d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut :  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator  : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru 

memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan 

cara merangkum, meringkas, mereviu (meninjau ulang), 

dan sebagainya. Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali 

selama proses pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman 

atau ringkasan atau meninjau ulang. 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud 

deskriptor b, c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan 

keadaan memang tidak menuntut dilakukannya tindakan 

dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  indikator 

4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) 

apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga 

deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai 

maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, 

atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut 

muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan 
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tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut 

tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai dengan 

semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, 

sehingga tidak diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan 

itu. 

Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru menunjukkan kesungguhan dengan : 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

   Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap 

siswa yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya 

yang membutuhkan.  

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang 

mengalami kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai 

maksimal (4). 

Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 
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Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

   Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

Matematika 

Indikator : 5.1 Menanamkan konsep matematika melalui kegiatan 

manipulatif.  

Penjelasan : Penanaman konsep matematika dilakukan dengan memberi 

kesempatan kepada siswa melakukan kegiatan manipulatif 

benda nyata yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

          1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Penanaman konsep melalaui satu jenis 

kegiatan dengan manipulasi sejenis 

benda 

Penanaman konsep melalui satu jenis 

kegiatan dengan manipulasi dua jenis 

benda. 

Penanaman konsep melalui dua jenis 

kegiatan dengan manipulasi dua jenis 

benda. 

Penanaman konsep melalui beberapa 

jenis kegiatan dengan manipulasi 

berbagai jenis benda.  

 

Indikator : 5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol matematika 

 Penjelasan : Simbol matematika mengacu pada perlambangan yang  

digunakan dalam operasi dan pengerjaan. 
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

Membaca simbol matematika dengan 

benar. 

Menggunakan simbol matematika 

dengan benar. 

Berbahasa matematika dengan benar. 

Menyelesaikan masalah matematika 

dengan menggunakan simbol 

matematika.  

 

 Indikator : 5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Penjelasan : Penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-

hari sangat perlu ditekankan oleh guru agar siswa 

memanfaatkan konsep matematika. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Memberikan contoh penerapan konsep matematika 

dalam      kehidupan sehari-hari. 

b. Mendorong siswa mencari contoh penerapan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Menunjukkan adanya keterkaitan matematika dengan 

mata pelajaran lain. 

d. Menyelesaikan masalah yang ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari secara praktis dengan menggunakan konsep 

matematika. 

 



175 
 

 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

   

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar  

Indikator  : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian 

beserta deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama 

proses pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau 

memberikan tugas kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui 

kinerja yang ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui 

isyarat yang ditunjukkan siswa. 
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 Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian beserta 

deskriptor berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru  

Indikator  : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 
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Selanjutnya digunakann skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa 

tanpa memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa 

siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai 

maksimal (4). 

Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  
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Selanjutnya digunakan skala penilaian berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 11 
SILABUS 

       Mata Pelajaran : Matematika 
       Kelas / Semester : 4 (empat) / 2 (dua) 
 
Standar Kompetensi : 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar. 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR

NILAI 
KARAK- 

TER 
TEKNIK BENTUK INSTRU

MEN 
8.1 Menentukan 
      sifat – sifat      

bangun ruang 
sederhana 

Bangun 
ruang  

• Menentukan sifat-

sifat bangun ruang. 

• Mengenal sifat-sifat 

balok dan kubus. 

• Membuat balok dan 

kubus. 
 

• Mampu 
menentukan 
sifat-sifat 

   bangun 
ruang. 

• Mampu 
membanding
kan balok 
dan kubus. 
 

Tes unjuk 
kerja 

Pilihan 
ganda, 
uraian  

Daftar 
pertanyaan 

4 JP  
(4x35 
menit) 

Buku 
matematika 
SD kelas 
IV 

• Bertanggung 
jawab  

• Berani  
• Tekun  
• Kerja sama 

8.2  Menentukan 
       jaring-jaring 

balok dan 
kubus 

Bangun 
ruang 

• Menentukan jaring-
jaring balok dan 
kubus  

• Mampu me- 
nentukan 
jaring-jaring 
balok dan 
kubus. 
 

Penugasan  Pilihan 
ganda, 
uraian 

Lembar 
pertanyaan 

4 JP 
(4x35 
menit) 

Buku 
matematika 
SD kelas 
IV 

• Bertanggung 
jawab  

• Kerja sama  
• Tekun  
• Berani  
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• Mampu 
membuat 
jaringjaring 
balok 
dan kubus. 
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Lampiran 12 
 

PENGEMBANGAN SILABUS 
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Materi Pokok  : Bangun Ruang 

Kelas/Semester       : IV/2 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Media 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Nilai 

Karakter TEKNIK BENTUK 
INSTRU

MEN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

8.1 Menentukan 

sifat-sifat 

bangun ruang 

sederhana  

• Mampu 

menentukan 

sifat-sifat 

bangun ruang 

 

Kegiatan Awal : 

1. Guru mengkondisikan 

siswa dan berdo’a. 

2. Guru melakukan 

presensi, apersepsi dan 

• Media 

tiga 

dimensi 

bangun 

ruang 

• Tes 

tertulis. 

• Pengama

tan. 

• Pilihan 

ganda. 

• Uraian.  

• LKS 

• Kuis 

indivi-

du 

2 jp 

( 2 x 35 

menit ) 

• Buku 

BSE 

Matema-

tika 

kelas IV. 

• Tekun 

• Bertang-

gung 

jawab  

• Berani  
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memberikan motivasi. 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi : 

1. Guru menjelaskan 

materi melalui  media 

tiga dimensi bangun 

ruang sederhana. 

2. Guru memberikan 

kesempatan siswa 

untuk bertanya. 

Elaborasi : 

1. Guru membagi ke 

dalam tim.  

2. Guru memberikan 

LKS kepada masing-

masing kelompok. 

3. Siswa bersama tim 

mengerjakan LKS. 

 • LKS. • Peduli  

• Jujur  

• Bekerja 

sama 
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4. Tiap perwakilan 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja timnya. 

5. Siswa dari tim lain 

memberikan 

tanggapan.  

Konfirmasi : 

Guru bertanya jawab dan 

membahas materi yang 

kurang dipahami. 

Kegiatan Akhir : 

1. Menyimpulkan materi 

pelajaran. 

2. Guru memberikan kuis 

individu. 

3. Guru dan siswa 

membahas jawaban 
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kuis individu  

4.  Guru menentukan 

skor kemajuan masing-

masing siswa dalam 

setiap kelompok. 

5. Guru memberikan 

piagam penghargaan 

pada tim yang 

mencapai kriteria 

tertentu. 

6. Guru memberikan 

tindak lanjut dengan 

meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

dipelajari dan materi 

selanjutnya. 
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7. Guru memberikan 

motivasi dan menutup 

pelajaran. 

• Mampu 

membanding-

kan balok dan 

kubus 

 

Kegiatan Awal : 

1. Guru mengkondisikan 

siswa dan berdo’a. 

2. Guru melakukan 

presensi, apersepsi dan 

memberikan motivasi. 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi : 

Guru menjelaskan materi 

bangun ruang (balok dan 

kubus) melalui  media 

tiga dimensi dan 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

• Media 

tiga 

dimensi 

bangun 

ruang  

(balok 

dan 

kubus) 

• Penilai-

an 

proses. 

• Penilai-

an 

tertulis. 

• Pilihan 

ganda 

• Uraian  

• LKS 

• Kuis 

indivi-

du  

• Tes 

forma-

tif 

2 jp 

( 2 x 35 

menit ) 

• Buku 

BSE 

Matema-

tika 

kelas IV. 

• LKS. 

• Tekun 

• Bertanggu

ng jawab 

• Berani  

• Peduli  

• Jujur  

• Bekerja 

sama 
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Elaborasi : 

1. Guru membagi ke 

dalam tim.  

2. Guru memberikan 

LKS 

3. Siswa bersama tim 

mengerjakan LKS. 

4. Tiap perwakilan 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja timnya. 

5. Siswa dari tim lain 

memberikan 

tanggapan.  

Konfirmasi : 

Guru bertanya jawab dan 

membahas materi yang 

kurang dipahami. 
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Kegiatan Akhir : 

1. Menyimpulkan materi 

pelajaran. 

2. Guru memberikan tes 

formatif (akhir siklus 

I) 

3. Guru memeriksa hasil 

tes formatif dan 

menentukan skor 

kemajuan. 

4. Guru memberikan 

piagam penghargaan 

pada tim yang 

mencapai kriteria 

tertentu. 

5. Guru memberikan 

motivasi dan menutup 

pelajaran. 
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8.2 Menentukan 
jaring-jaring 
balok dan kubus  

• Mampu 

menentukan 

jaring-jaring 

balok dan 

kubus  

 

Kegiatan Awal : 

1. Guru mengkondisikan 

siswa dan berdo’a. 

2. Guru melakukan 

presensi, apersepsi dan 

memberikan motivasi. 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi : 

1. Guru menjelaskan 

materi jaring-jaring balok 

dan kubus melalui media 

tiga dimensi bangun 

ruang. 

2. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

Elaborasi : 

1. Guru membagi ke 

• Media 

tiga 

dimensi 

bangun 

ruang 

(balok 

dan 

kubus)  

• Jaring-

jaring 

balok 

dan 

kubus 

• Penilai-

an 

proses. 

• Penilai-

an 

tertulis. 

• Pilihan 

ganda 

• uraian 

• LKS 

• Kuis 

indivi-

du  

 

2 jp 

( 2 x 35 

menit ) 

• Buku 

BSE 

Matema-

tika 

kelas IV. 

• LKS. 

• Tekun 

• Bertang-

gung 

jawab  

• Berani  

• Peduli  

• Jujur  

 

• Bekerja 

sama 
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dalam tim.  

2. Guru memberikan 

LKS kepada masing-

masing kelompok. 

3. Siswa bersama tim 

mengerjakan LKS. 

4. Tiap perwakilan 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja timnya. 

5. Siswa dari tim lain 

memberikan 

tanggapan.  

Konfirmasi : 

Guru bertanya jawab dan 

membahas materi yang 

kurang dipahami. 
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Kegiatan Akhir : 

1. Menyimpulkan materi 

pelajaran. 

2. Kuis individu. 

3. Guru dan siswa 

bersama-sama 

membahas jawaban tes 

individu 

4. Guru memeriksa hasil 

kuis individu dan 

menentukan skor 

kemajuan. 

5. Guru memberikan 

piagam penghargaan 

pada tim yang 

mencapai kriteria 

tertentu. 

6. Guru memberikan 
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tindak lanjut dengan 

meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

dipelajari dan materi 

selanjutnya. 

7. Guru memberikan 

motivasi dan menutup 

pelajaran. 

• Mampu 

membuat 

jaring-jaring 

balok dan  

kubus 

Kegiatan Awal : 

1. Guru mengkondisikan 
siswa dan berdo’a. 

2.  Guru melakukan 
presensi, apersepsi 
dan memberikan 
motivasi. 

 
 
 
 
 
 

• Media 

tiga 

dimensi 

bangun 

ruang 

• Jaring-

jaring 

balok 

dan 

• Penilai-

an 

proses. 

• Penilai-

an hasil. 

• Pilihan 

ganda 

• uraian 

• LKS 

• Kuis 

indivi-

du  

• Tes 

forma-

tif 

2  jp 

( 2 x 35 

menit ) 

• Buku 

BSE 

matema-

tika 

kelas IV. 

• LKS. 

• Tekun 

• Bertang-

gung 

jawab  

• Berani  

• Peduli  

• Jujur  

• Bekerja 

sama 
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Kegiatan Inti : 

Eksplorasi : 

1.Guru menjelaskan 

materi jaring-jaring balok 

dan kubus menggunakan 

media tiga dimensi. 

2. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya 

Elaborasi : 

1. Guru membagi ke 

dalam tim.  

2. Guru memberikan 

LKS 

3. Siswa bersama tim 

mengerjakan LKS. 

4. Tiap perwakilan 

mempresentasikan hasil 

kubus  
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kerja timnya. 

5. Siswa dari tim lain 

memberikan tanggapan.  

Konfirmasi : 

Guru bertanya jawab dan 

membahas materi yang 

kurang dipahami. 

Kegiatan Akhir : 

1. Menyimpulkan materi 

pelajaran. 

2. Kuis individu. 

3.Guru dan siswa 

membahas jawaban tes 

individu 

4. Guru memeriksa hasil 

kuis dan menentukan  

individu skor kemajuan. 
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5. Guru memberikan 

piagam penghargaan 

pada tim yang mencapai 

kriteria tertentu. 

6. Guru memberikan 

tindak lanjut dengan 

meminta siswa untuk 

mempelajari kembali 

materi yang telah 

dipelajari dan materi 

selanjutnya. 

7. Guru memberikan 
motivasi dan menutup 
pelajaran. 
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Lampiran 13  
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Sekolah  :  SD Negeri 2 Tipar Kidul 
Kelas/Semester :  IV/2 
Mata Pelajaran :  Matematika 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1 pertemuan) 
 

I.  STANDAR KOMPETENSI 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar 
 

II. Kompetensi dasar 
8.1. Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

 
INDIKATOR 
 8.1.1 Mampu menentukan sifat-sifat bangun ruang 

 
III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 
sifat-sifat bangun ruang. 

2. Setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya, siswa dapat 
menjelaskan macam-macam bangun ruang sekaligus menyebutkan 
sifat-sifat bangun ruang tersebut 

• Karakter siswa yang diharapkan: 
tekun (diligence), bertanggung jawab (responsibility), berani 
(courage), peduli (caring), jujur (fairness), kerja sama (cooperation). 
 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 
Bangun ruang (terlampir) 
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V. MODEL PEMBELAJARAN 
Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 
(STAD) 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengondisikan siswa membentuk 5 kelompok heterogen 

yang terdiri dari 4-5 siswa. 

c. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh : “Coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian, 

bentuknya beraneka ragam bukan?” 

f. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu 

Bangun Ruang Sederhana  

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa: “Setelah 

mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menyebutkan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana.” 

 

2.  Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat bangun ruang 

sederhana. 

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru membagi ke dalam tim 

(2) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-

masing kelompok, terdiri dari beberapa soal yang sama. 

(3) Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan LKS. 

(4) Tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja 

timnya.  
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(5) Siswa dari tim lain memberikan tanggapan 

c. Konfirmasi 

(1) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(2) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan kuis individu kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban kuis individu. 

d. Berdasarkan hasil kuis individu, guru menentukan skor 

perkembangan masing-masing siswa dalam setiap kelompok. 

e. Guru memberikan piagam penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh jumlah rata-rata skor perkembangan individu paling 

tinggi. 

f. Guru memberikan tindak lanjut dengan meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang telah diajarkan dan materi selanjutnya. 

g. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

(1) Media bangun ruang tiga dimensi 

 

Sumber Belajar 

1. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika 4. 

Jakarta: Depdiknas. 
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Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 1 
 
1. Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Nama Kelompok  : 
Ketua Kelompok  : 
Anggota Kelompok  : 1. 
     2. 
     3. 
     4. 
     5. 

 
 Perhatikan gambar di bawah ini!  

 
1. Nama bangun ruang di atas adalah . . . . 

2. Jumlah sisi bangun tersebut adalah . . . . 

3. Jumlah rusuknya adalah . . . . 

4. Jumlah titik sudutnya adalah . . .  

5.   Titik-titik sudutnya adalah . . . .
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2.  Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 
 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 
1. Nama bangun ruang tersebut adalah kubus ABCD.EFGH 

2. Jumlah sisi bangun tersebut aada 6 buah 

3. Jumlah rusuknya ada 12 buah  

4. Jumlah titik sudutnya ada 8 

 5.   Titik-titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H 
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3.  Kuis individu dan Kunci Jawaban 
 

KUIS INDIVIDU 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : IV/2 

 Materi : Bangun Ruang Sederhana 

 

Nama   : 

Kelas  : 

No. Absen  : 

Tim   : 

Petunjuk mengerjakan kuis individu : 

1. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Jangan lupa tulis identitasmu! 

3. Kerjakan sendiri, tidak boleh ada yang mencontek! 

 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Yang termasuk bangun ruang adalah . . . . 

a. kubus c. persegi  

b. segitiga  d. persegi panjang 

2. Kubus mempunyai titik sudut sebanyak . . . . 

a. 6 buah  c. 10 buah  

b. 8 buah d. 12 buah  

3. Berapa jumlah rusuk pada balok? 

a. 10 buah c. 12 buah 

b. 11 buah d. 13 buah 

4. Apakah nama bangun ruang dibawah ini?  

a. balok c. tabung 

b. kubus        d. kerucut 
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5. Bangun-bangun di bawah ini yang titik sudutnya lebih dari 2 adalah . . . . 

a. kubus, kerucut  

b. limas, tabung 

c. balok, kubus  

d. balok, bola  
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KUNCI JAWABAN KUIS INDIVIDU 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Kunci Jawaban 

1. A  

2. B 

3. C 

4. B 

5. C 
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4. Materi Pembelajaran 

 

Bangun Ruang Sederhana 

 

Bagian-bagian dari bangun ruang adalah sebagai berikut. 

1. Sisi adalah bagian dari bangun ruang yang membentuk bangun ruang 

tersebut. 

2. Rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi yang membentuk bangun 

ruang tersebut. 

3. Titik sudut adalah pojok bangun ruang tersebut atau titik tempat pertemuan 

dua rusuk atau lebih. 

Untuk jelasnya, perhatikan gambar beberapa bangun ruang sederhana berikut 

ini. 

a. Balok 

Prisma tegak segiempat atau balok mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik 

sudut 

 
b. Kubus 

Kubus mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut 
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c. Tabung 

Tabung mempunyai 3 sisi, 2 rusuk, tetapi tidak mempunyai titik sudut 

 
d. Kerucut  

Kerucut mempunyai 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut 
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Lampiran 14 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Sekolah  :  SD Negeri 2 Tipar Kidul 
Kelas/Semester :  IV/2 
Mata Pelajaran :  Matematika 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1 pertemuan) 
 

I.  STANDAR KOMPETENSI 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 
 

II. KOMPETENSI DASAR 
8.1. Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 
 
INDIKATOR 

• Mampu membandingkan balok dan kubus 
 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

sifat-sifat bangun ruang. 
2. Setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya, siswa dapat 

membandingkan balok dan kubus. 

• Karakter siswa yang diharapkan: 
tekun (diligence), bertanggung jawab (responsibility), berani 
(courage), peduli (caring), jujur (fairness), kerja sama (cooperation). 
 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 

Bangun ruang (terlampir) 

V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 
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VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 (50 menit untuk pembelajaran dan 20 menit untuk tes formatif) 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

a.  Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Guru melakukan presensi. 

d.  Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh pertanyaan: “Anak-anak, coba tebak ruangan kelas kalian 

ini berbentuk apa?”  

f. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu 

materi bangun ruang. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa: “Setelah 

mengikuti pelajaran, anak-anak dapat membandingkan balok dan 

kubus.” 

 

2.  Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan mengenai balok dan kubus. 

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok heterogen, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak.  

(2) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-

masing kelompok, terdiri dari beberapa soal yang sama. 

(3) Setiap kelompok bekerjasama menyelesaikan LKS. 

(4) Tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja 

timnya 

(5) Siswa dari tim lain memberikan tanggapan 

c. Konfirmasi 
(1) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 
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(2) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

3. Kegiatan Akhir (25 menit)  
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan tes formatif 

c. Guru memeriksa hasil tes formatif dan menentukan skor kemajuan 

d. Guru mengajak siswa bersama-sama menghitung skor 

perkembangan masing-masing individu berdasarkan hasil tes 

formatif. 

e. Guru menentukan kelompok yang memperoleh jumlah skor 

perkembangan individu paling tinggi dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok itu. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

(1) Media bangun ruang tiga dimensi 

 

Sumber Belajar 

1. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika 4. 

Jakarta: Depdiknas 
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Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 2 

 

1. Lembar Kerja Siswa   

LEMBAR KERJA SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

Perhatikan bangun ruang di bawah ini! 

                                

 
  

 
 
 
 
 
 

1. Nama bangun ruang di atas adalah . . . . 

2. Jumlah sisi bangun tersebut adalah . . . . 

3. Jumlah rusuknya adalah . . . . 

4. Jumlah titik sudutnya adalah . . .  

5.   Titik-titik sudutnya adalah . . . .
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2.  Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
1. Nama bangun ruang tersebut adalah balok KLMN.OPQR 

2. Jumlah sisi bangun tersebut ada 6 buah 

3. Jumlah rusuknya ada 12 buah  

4. Jumlah titik sudutnya ada 8 

 5.   Titik-titik sudutnya adalah K, L, M, N, O, P, Q, R 
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3.  Materi Pembelajaran 

a. Kubus 

Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah kubus 

 

 

 

 

Kubus yang memiliki titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kubus ini 

diberi nama dengan kubus ABCD.EFGH. Kubus ini mempunyai bidang sisi 

ABCD, ADEH, ABFE, BCGF, CDHG, dan EFGH yang semuanya 

berbentuk persegi dan sama besar. Selain itu, kubus ini mempunyai rusuk-

rusuk AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, EH, FG, dan GH yang 

semuanya sama panjang. 

Bidang sisi ABCD disebut alas kubus, bidang sisi ADEH, ABFE, 

BCGF, dan CDHG disebut bidang sisi tegak, dan bidang sisi EFGH disebut 

bidang atas kubus. 

b. Balok  

Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah balok  

 
Balok tersebut memiliki titik sudut K, L, M, N, P, Q, R, dan S. Balok 

ini diberi nama dengan balok KLMN.PQRS. Balok ini mempunyai bidang 

sisi KLMN, KNSP, KLQP, LMRQ, MNSR, dan PQRS. Bidang KLMN 

merupakan bidang alas balok, bidang KLPQ, LMRQ, MNSR, dan KNSP 

disebut dengan bidang-bidang tegak balok, dan bidang PQRS disebut 

bidang atas balok. Selain itu, balok ini mempunyai rusuk-rusuk KL, KN, 

LM, MN, KP, LQ, MR, NS, PQ, QR, RS, dan SP. 
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Pada balok KLMN.PQRS, bidang KLMN sama besar dengan bidang 

PQRS, bidang KLQP sama besar dengan bidang MNSR, dan bidang 

LMRQ sama besar dengan bidang KNSP. Sedangkan rusuk KL sama 

panjang dengan rusuk MN, PQ, dan SR (KL = MN = PQ = SR), rusuk KN 

sama panjang dengan rusuk LM, QR, dan PS (KN = LM = QR = PS), dan 

rusuk KP sama panjang dengan rusuk LQ, MR, dan NS (KP = LQ = MR = 

NS). Rusuk KL disebut panjang. Rusuk LM disebut lebar, sedangkan 

rusuk LQ disebut tinggi balok. 
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4.Tes formatif siklus I 

 

TES FORMATIF SIKLUS I 

 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : IV/2 

 Materi : Bangun Ruang Sederhana 

 

Nama   : 

Kelas  : 

No. Absen  : 

Tim   : 

Petunjuk mengerjakan kuis individu : 

1. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Jangan lupa tulis identitasmu! 

3. Kerjakan sendiri, tidak boleh ada yang mencontek! 

 
Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar! 

1. Bangun ruang yang tidak memiliki sudut adalah . . . . 

a. bola c. kubus 
b. balok  d. Kerucut 

2. Bangun ruang yang sisinya berbentuk persegi adalah . . . . 

a. balok c. kerucut 

b. kubus d. tabung 

3. Bangun di samping berbentuk . . . . 

a. persegi c. persegi panjang 

b. segitiga  d. jajar genjang 
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4. Perhatikan gambar di bawah ini!  

 
Nama bangun tersebut adalah . . . . 

a. Persegi 

b. persegi panjang 

c. bola  

d. segitiga 

5. Besar masing-masing sudut pada bangun balok adalah . . . . 

a. 60 derajat 

b. 70 derajat 

c. 80 derajat  

d. 90 derajat  

6. Perhatikan gambar di bawah ini!  

Bangun ruang di bawah ini berbentuk . .  . . 
a. kubus  c. balok 

b. tabung  d. bola 

 
 
 
 

7. Benda di bawah ini yang merupakan balok adalah . . . . 

a.                               c.                                 

 
 
 

b.                                d.  
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8. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar tersebut berbentuk . . . .  

a. tabung c. kerucut  

b. Persegi d. persegi panjang 

 

 

 

9. Berapa jumlah rusuk pada balok? 

a. 10  c. 11 

b. 12  d. 13 

10.Perhatikan gambar berikut!  

                                 Gambar di samping berbentuk seperti . . . . 

a. balok 

b. kubus 

c. tabung 

d. kerucut 
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KUNCI JAWABAN  
TES FORMATIF SIKLUS I 

1. A 

2. B 

3. A 

4. C 

5. D 

6. A 

7. D 

8. C 

9. B 

10. A 
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Lampiran 15 
KISI-KISI SOAL TES FORMATIF I 

 
 
Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester  : IV/ 2 

Mata Pelajaran :Matematika      Materi Pokok  : Bangun Ruang Sederhana 

Siklus : 1        Pertemuan ke  : 2 

 

 
 
 

NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL 
JENIS 
SOAL 

RANAH KOGNITIF / TINGKAT 
KESUKARAN / NOMOR SOAL JUMLAH 

(%) C1 C 2 C 3 
M SD S M SD S M SD S 

1 

 

 

2.  

Menentukan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana 

 

Menentukan jaring-jaring 

balok dan kubus  

 

 

Siswa dapat menyebutkan 

bangun ruang yang tidak 

memiliki sudut 

Pilihan ganda 1         30% 

Siswa dapat menyebutkan 

bangun ruang yang sisinya 

berbentuk persegi 

 

Pilihan ganda  

2 

 

        10% 

Standar Kompetensi: 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 
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KOMPETENSI DASAR 

 
 

INDIKATOR SOAL 

 
 

JENIS 
SOAL 

 

RANAH KOGNITIF  / TINGKAT 
KESUKARAN / NOMOR SOAL 

 
 

JUMLAH 
(%) 

C1 C2 C3 
M SD S M SD S M SD S 

Menentukan sifat-sifat 
bangun ruang sederhana 
 
 
 
Menentukan jaring-jaring 
balok dan kubus 

Disajikan gambar persegi. 
Siswa dapat menyebutkan 
nama gambar tersebut 

 
 
Pilihan ganda 
 
 

 
 
 

 
 
 

  3      
 

40 % 

Disajikan gambar bola, siswa 
dapat menyebutkan nama 
bangun tersebut 

Pilihan ganda 4         20 % 

 Siswa dapat menyebutkan 
besar sudut pada balok 

Pilihan ganda     5      

Disajikan gambar sebuah 
almari, siswa dapat 
menyebutkan bentuk dari 
benda yang disajikan tersebut 

Pilihan ganda     6      

Siswa dapat menunjukkan 
benda yang berbentuk balok  

Pilihan ganda     7      

Disajikan gambar sebuah topi 
kerucut, siswa dapat 
menyebutkan bentuk benda 

Pilihan ganda 
 
 

 8         
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tersebut  
 

  Siswa dapat menyebutkan 
jumlah rusuk pada balok 

Pilihan ganda      9     

Disajikan gambar sebuah 
televisi, Siswa dapat 
menyebutkan bentuk gambar 
yang disajikan tersebut 

Pilihan ganda      10     

Jumlah 
3 1   4 2    100% 
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Lampiran 16 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD  
BERBANTUAN MEDIA TIGA DIMENSI 

 Siklus I Pertemuan 1 
 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Nugi Aldianto                12 60 
2. Anjar                13 65 
3. Basuki                12 60 
4. Butre Geno                 13 65 
5. Rayan                17 85 
6. Satrio                12 60 
7. Adi Wilujeng                14 70 
8. Aldi Jurianto                14 70 
9. Anggi                17 85 
10. Alfiani                13 65 
11. Angelie Syifa                17 85 
12. Daru Charles                14 70 
13. Dian Putri                12 60 
14. Dwi                14 70 
15. Feby                12 60 
16. Fernanda                14 70 
17. Heru Cokro                12 60 
18. Ifan Mulyana                13 65 
19. Riana                14 70 
20. Sasi Nur                13 65 
21. Utari Fasa                13 65 
22. Khoerul                17 85 

Jumlah 56 55 56 59 67 302 1510 
Persentase  (%) 63,64    62,50 63,64 67,04 76,13 13,72 68,63 
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Lampiran 17 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus I Pertemuan 2 
 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Nugi Aldianto                12 60 
2. Anjar                13 65 
3. Basuki                17 85 
4. Butre Geno                 15 75 
5. Rayan Khoerul                19 95 
6. Satrio                12 60 
7. Adi Wilujeng                15 75 
8. Aldi Jurianto                17 85 
9. Anggi                19 95 
10. Alfiani                15 75 
11. Angelie Syifa                19 95 
12. Daru Charles                13 65 
13. Dian Putri                13 65 
14. Dwi Sampurna                12 60 
15. Feby                13 65 
16. Fernanda                19 95 
17. Heru Cokro                15 75 
18. Ifan Mulyana                12 60 
19. Riana                14 70 
20. Sasi Nur                12 60 
21. Utari Fasa                17 85 
22. Khoerul                19 95 

Jumlah 61 64 63 64 72 332 1660 
Persentase  (%) 69,31 72,72 71,59 72,72 81,81 15,09 75,45
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Lampiran 18 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
DINAS PENDIDIKAN 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN 
AJIBARANG 

SD NEGERI 2 TIPAR KIDUL 
Alamat : Desa Tipar Kidul, Kec.Ajibarang, Banyumas. 

 
Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Mata Pelajaran Matematika Materi Bangun Ruang Sederhana 

No. Nama siswa Nilai 
Ketuntasan (KKM 60) 

Tuntas Tidak Tuntas 
1. Nugi Aldianto 70  

 
2. Anjar Gunawan 50    

3. Basuki Rahmat 60    
4. Butre Geno  70   
5. Rayan Khoerul Riski 100  

 
6. Satrio Wicaksono 60    
7. Adi Wilujeng 70  

 
8. Aldi Jurianto 50   

9. Anggi Hermawati 60  
10. Alfiani Tsabitsa 70    
11. Angelie Syifa Fauziah  80    
12. Daru Charles Saputra 70    
13. Dian Putri Rahayu 50    
14. Dwi Sampurna 60    
15. Feby Rahmayanti 80    
16. Fernanda Afika P. 50    
17. Heru Cokro 80    
18. Ifan Mulyana 50    
19. Riana Lusianingsih 60    
20. Sasi Nur Wigati 80    
21. Utari Fasa Tianingsih 50    
22. Khoerul Rahmadani 80    

Jumlah 16 
Persentase Ketuntasan 72,72 % 

Rata-rata Kelas 65,90 
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Lampiran 19 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan dampak pengiring sesuai model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi                      

1        2          3          4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  

1.2 Merancang dampak pengiring  
     Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

 media pembelajaran 

1. NAMA GURU :  INTAN WIDYA AYU 

2. SEKOLAH : SDN 2 TIPAR  KIDUL 

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. HARI/TANGGAL : SELASA, 26 MARET 2013 

6.  SIKLUS/PERTEMUAN  :  SIKLUS I PERTEMUAN 1 

7. WAKTU :  07.00 WIB 

8.   OBSERVER                :  ENDAH SRIYANTI 

√

√

3,5 

√

√
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2.4 Memilih sumber belajar    

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran STAD 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

dan fasilitas belajar 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

    Rata-rata butir 5 = E 
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√
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Lampiran 20 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

Pelaksanaan Pembalajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                         1       2       3       4 
1.2 Menyiapkan alat, media,  

 dan sumber belajar. 
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  

Rata-rata butir 1 = P  

 

1. NAMA GURU :  INTAN WIDYA AYU 

2. SEKOLAH : SDN 2 TIPAR KIDUL 

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

4. KELAS : IV(EMPAT) 

5. HARI/TANGGAL : SELASA, 26 MARET 2013 

6.  SIKLUS/PERTEMUAN :  SIKLUS I PERTEMUAN 1 

7. WAKTU :  07.00 WIB 

8.   OBSERVER                :  ENDAH SRIYANTI 

√

√

4 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran    

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

 dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

   pembelajaran yang sesuai dengan  

   tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.4.1 Guru menyajikan materi  

     berbantuan media tiga dimendi.  

2.4.2 Siswa mengerjakan  LKS  

    secara berkelompok. 

2.4.3  Masing-masing perwakilan  

     kelompok mempresentasikan  

hasil kerja kelompok. 

2.4.4 Siswa mengerjakan tes atau kuis. 

2.4.5 Pemeriksaan terhadap skor kemajuan. 

2.4.6 Kelompok mendapat penghargaan  

  sesuai kriteria tertentu. 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

   secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3 Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

 yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

 

√

√

√

3,45 

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.2 Menangani pertanyaan dan 

 respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

 isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

 siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3 = R 

 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S 

 
5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

Matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

Matematika 
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Lampiran 21  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan dampak pengiring sesuai model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi                      

1        2          3          4 

1.2  Merumuskan tujuan pembelajaran  

1.3 Merancang dampak pengiring  

       Rata-rata butir 1 = A 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

       materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

1. NAMA GURU :  INTAN WIDYA AYU 

2. SEKOLAH : SDN 2 TIPAR  KIDUL 

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. HARI/TANGGAL : SELASA, 2 APRIL 2013 

6.  SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS I PERTEMUAN 2 

7. WAKTU :  07.00 WIB 

8.   OBSERVER                :  ENDAH SRIYANTI 

√
√

3,5 

√

√
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 media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar    

   

    Rata-rata butir 2 = B 

 

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

      pembelajaran STAD 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

      pembelajaran STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

      pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

       Rata-rata butir 3 = C 

 

4 Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

       dan fasilitas belajar 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

  siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5 Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

       Rata-rata butir 5 = E 
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Lampiran 22 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

Pelaksanaan Pembalajaran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

1       2       3       4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  
 dan sumber belajar. 
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  
 Rata-rata butir 1 = P  

1. NAMA GURU :  INTAN WIDYA AYU 

2. SEKOLAH : SDN 2 TIPAR KIDUL 

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

4. KELAS : IV(EMPAT) 

5. HARI/TANGGAL : SELASA, 2 APRIL 2013 

6.  SIKLUS/PERTEMUAN :  SIKLUS I PERTEMUAN 2 

7. WAKTU :  07.00 WIB 

8.   OBSERVER                :  ENDAH SRIYANTI 

√

√

3,5 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran    

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

 dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

   pembelajaran yang sesuai dengan  

   tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.4.1 Guru menyajikan materi  

berbantuan media tiga dimendi.  

2.4.2 Siswa mengerjakan  LKS  

   secara berkelompok. 

2.4.3  Masing-masing perwakilan  

  kelompok mempresentasikan  

hasil kerja kelompok. 

2.4.4 Siswa mengerjakan tes atau kuis. 

2.4.5 Pemeriksaan terhadap skor kemajuan. 

2.4.6 Kelompok mendapat penghargaan  

  sesuai kriteria tertentu. 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

   secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

 yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

 

√

√

√

3,64 

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.2 Menangani pertanyaan dan 

 respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

 isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

 siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S 

 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

Matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

Matematika 
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Lampiran 23 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Sekolah  :  SD Negeri 2 Tipar Kidul 

Kelas/Semester :  IV/2 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

I.  STANDAR KOMPETENSI 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar 

 
II. KOMPETENSI DASAR 

8.2. Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

INDIKATOR 

8.2.1. Mampu menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang jaring-jaring balok dan 

kubus, siswa dapat menentukan jaring-jaring balok dan kubus. 

2. Setelah berdiskusi kelompok tentang jaring-jaring balok dan kubus, 

siswa dapat menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

• Karakter siswa yang diharapkan: 

tekun (diligence), bertanggung jawab (responsibility), berani (courage), 

peduli (caring), jujur (fairness), kerja sama (cooperation). 

 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 

Bangun ruang (terlampir) 
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V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Guru melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh pertanyaan: 

“Anak-anak, siapa yang tahu pengertian jaring-jaring?” 

“Apakah kalian tahu jaring-jaring kubus dan balok?” 

e. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu 

mengenai jaring-jaring balok dan kubus.  

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa: “Setelah 

mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menentukan jaring-jaring 

kubus dan balok.” 

 

2.  Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan jaring-jaring kubus dan balok. 

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru mengondisikan siswa membentuk 6 kelompok heterogen 

yang terdiri dari 4-5 siswa. 

(2) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-

masing kelompok, terdiri dari beberapa soal yang sama. 

(3) Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan LKS. 

(4) Tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja 

timnya. 
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(5) Siswa dari tim lain memberikan tanggapan. 

 

c. Konfirmasi 

(1) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(2) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

(3) Bila tidak ada pertanyaan dari siswa, guru mengajukan 

pertanyaan.  

Contoh pertanyaan:  

“manakah yang merupakan jaring-jaring balok?” 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban tes individu. 

d. Berdasarkan hasil evaluasi, guru menentukan skor perkembangan 

masing-masing siswa dalam setiap kelompok. 

e. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh jumlah rata-rata skor perkembangan individu paling 

tinggi. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

(1) Bangun ruang tiga dimensi 

 

Sumber Belajar 

1. Suparti, dkk. 2009. Matematika 4. Jakarta: Depdiknas 

2. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika 4. 

Jakarta: Depdiknas 
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1. Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

 

Diskusikan dengan teman kelompokmu, manakah yang merupakan jaring-jaring 

kubus! 
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2.  Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

Dari gambar jaring-jaring diatas yang merupakan jaring-jaring kubus adalah a, b, 

e, f, h,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Kuis individu dan kunci jawaban 
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KUIS INDIVIDU 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : IV/2 

 Materi : Bangun Ruang Sederhana 

 

Nama   : 

Kelas  : 

No. Absen  : 

Tim   : 

Petunjuk mengerjakan kuis individu : 

1. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Jangan lupa tulis identitasmu! 

3. Kerjakan sendiri, tidak boleh ada yang mencontek! 

 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar! 

1. Dari gambar jaring-jaring di bawah ini yang merupakan gambar jaring-

jaring kubus adalah. . . . 

a.                                 c.  

 

 

                              d.  

b.  
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2. Jaring-jaring balok yang benar adalah . . . . 

a.   c.      

 b.           d.  

3. Perhatikan gambar di bawah ini!  

Banyaknya sisi pada gambar tersebut adalah . . . . 

  

                     a. 4  c.6 

                     b. 8 d. 12         

 

4.  Perhatikan gambar jaring-jaring kubus di bawah ini!  

  

 

 

 

 

Dari gambar di atas sisi A berhadapan dengan sisi. . . . 

a. C  c. D 

b. E  d. F 

5. Berdasarkan gambar nomor 4 di atas, sisi manakah yang berhadapan dengan 

sisi D?  

a. A  c. C 

b. B  d. D 

 
 
 

A 
B C D E

F
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B. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Jaring-jaring kubus terdiri dari . . . buah persegi  

2. Balok memiliki sisi berjumlah . . . . 

3. Bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut adalah . . . . 

4. Bangun ruang yang sisinya berbentuk persegi adalah . . . . 

5. Jaring-jaring di bawah ini merupakan jaringjaring . . . .  
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Kunci jawaban kuis individu 
KUNCI JAWABAN 

KUIS INDIVIDU SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

A. 1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. B 

 

B.  1. Enam buah persegi 

2. Enam buah sisi  

3. Bola, tabung 

4. Kubus  

5. Balok  
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4. Materi  

Jaring-Jaring Kubus dan Balok 

1. Jaring-Jaring Kubus 

Perhatikan gambar berikut! 

 
 

Gambar (i) menunjukkan sebuah kubus ABCD.EFGH. Jika kubus 

tersebut kita buka dan direbahkan (gambar (ii)), maka akan diperoleh 

bangun datar seperti tampak pada gambar (iii). Bangun ini disebut 

dengan jaring-jaring kubus. 

Jaring-jaring kubus tidak hanya satu macam, tetapi beberapa macam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 

2. Jaring-Jaring Balok 

Untuk membuat jaring-jaring balok, langkah-langkah pengerjaannya tidak 

jauh berbeda dengan pembuatan jaring-jaring kubus. 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 
 

Gambar (iii) menunjukkan jaring-jaring balok ABCD.EFGH. Dengan 

memperhatikan jaring-jaring pada gambar (iii), rusuk-rusuk manakah dari 

balok ABCD.EFGH yang diiris? Bubuhkan huruf yang sesuai pada setiap titik 

sudut jaring-jaring balok pada gambar (iii) tersebut. 
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Lampiran 24 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Sekolah  :  SD Negeri 2 Tipar Kidul 

Kelas/Semester :  IV/2 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

I.  STANDAR KOMPETENSI 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

8.2. Menentukan jaring-jaring balok dan kubus. 

INDIKATOR 

• Mampu membuat jaring-jaring balok dan kubus 

 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang jaring-jaring kubus dan 

balok, siswa dapat memahami jaring-jaring kubus dan balok. 

2. Setelah diskusi kelompok mengenai jaring-jaring kubus dan balok, 

siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. 

• Karakter siswa yang diharapkan: 

tekun (diligence), bertanggung jawab (responsibility), berani 
(courage), peduli (caring), jujur (fairness), kerja sama (cooperation). 
 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 

Bangun ruang (terlampir) 
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V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Guru melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh pertanyaan: 

“Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita telah membahas 

mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Apakah anak-anak 

mampu membuat jaring-jaring kubus dan balok?” 

e. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu: 

Membuat jaring-jaring balok dan kubus. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa: “Setelah 

mengikuti pelajaran, anak-anak dapat membuat jaring-jaring kubus 

dan balok.” 

 

2.  Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan materi jaring-jaring balok dan kubus. 

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru mengondisikan siswa membentuk 6 kelompok heterogen 

yang terdiri dari 4-5 siswa. 

(2) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-

masing kelompok, terdiri dari beberapa soal yang sama. 

(3) Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan LKS. 

(4) Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja 

timnya. 
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c. Konfirmasi 

(1) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(2) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

(3) Bila tidak ada pertanyaan dari siswa, guru mengajukan 

pertanyaan.  

“Bandingkan antara jaring-jaring kubus dan balok!”  

“Apa perbedaan antara kedua jaring-jaring tersebut?” 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban tes individu. 

d. Guru memeriksa hasil kuis individu dan menentukan skor 

kemajuan. 

f. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh 

jumlah rata-rata skor perkembangan individu paling tinggi. 

g. Guru memberikan tindak lanjut dengan meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang telah dipelajari 

h. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

(1) Media tiga dimensi bangun ruang 

 

Sumber Belajar 

1. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika 4. 

Jakarta: Depdiknas 

2. Kusnandar, Achmad dan Entin Supriatin, 2008. Matematika untuk 

SD/MI kelas IV, Jakarta: Depdiknas 
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1. Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar jaring-jaring tersebut, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini: 

1. Gambar di samping adalah jaring-jaring . . . . 

2. Sisi A berhadapan dengan sisi . . . . 

3. Sisi B berhadapan dengan sisi . . . . 

4. Sisi C berhadapan dengan sisi . . . . 

5. Sisi D berhadapan dengan sisi . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 
D 

F 

E 
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2. Kunci jawaban LKS siklus II pertemuan 2  

 

1. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring balok 

2. Sisi A berhadapan dengan sisi E 

3. Sisi B berhadapan dengan sisi D 

4. Sisi C berhadapan dengan sisi F 

5. Sisi D berhadapan dengan sisi B 
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3. Materi Pembelajaran 

Perhatikan balok berikut  

 
Jika balok ABCD.EFGH dibongkar, maka akan didapatkan bentuk berikut. 

 
Bentuk di atas disebut jaring-jaring balok. Bentuk tersebut hanya salah satu dari 
jaring-jaring balok. 
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Perhatikan kubus berikut  

 

 
 

Jika kubus KLMN.OPQR dibongkar, akan di dapatkan bentuk berikut.  

 

 
 

Bentuk di atas disebut jaring-jaring kubus. Bentuk tersebut hanya salah satu dari 

jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi yang sama panjang. 
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Coba kalian lakukan beberapa percobaan seperti di atas dengan irisan rusuk yang 

berbeda. Apakah setiap rangkaian enam persegi yang sama besar merupakan 

jaring-jaring kubus? 

Sekarang perhatikan gambar berikut! 

 
 

a. Jiplak gambar (i) dan (ii).  

b. Kemudian gunting menurut kelilingnya. 

c. Lipat menurut garis putus-putus.  

d. Dapatkah bangun pada gambar (i) dan (ii) dibentuk kubus? 

c. Apakah bangun pada gambar (i) dan (ii) merupakan jaring-jaring kubus? 

d. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan ini? 
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4. Tes formatif dan kunci jawaban 

TES FORMATIF 

SIKLUS II 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : IV/2 

 Materi : Bangun Ruang Sederhana 

 

Nama   : 

Kelas  : 

No. Absen  : 

Tim   : 

Petunjuk mengerjakan kuis individu : 

1. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Jangan lupa tulis identitasmu! 

3. Kerjakan sendiri, tidak boleh ada yang mencontek! 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar! 

1. Benda di bawah ini yang merupakan kubus adalah . . . . 

a. c.    

b.  d.  
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2. Benda di bawah ini yang merupakan balok . . . . 

a.    c.  

b.      d.  

 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas menunjukkan balok ABCD.EFGH.  

Bidang sisi yang sama besar dengan bidang ABFE adalah bidang sisi . . . . 

a. BCGF c. EFGH 

b. CDHG d. BCGF  

4. Perhatikan kembali balok ABCD.EFGH pada soal nomor 3.  

Ruas garis yang sama panjang dengan DC adalah . . . . 

a. BC   c. HG 

b. AE   d. AE 

5. Berikut ini yang merupakan sifat-sifat kubus, adalah . . . . 

a. semua bidang sisinya berbentuk persegi dan sama besar 

b. memiliki tiga pasang rusuk yang tidak sama panjang 

c. memiliki 10 titik sudut yang besarnya 90’ 

d. semua rusuknya tidak sama panjang 
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6. Perhatikan gambar berikut!  

                               Dari jaring-jaring balok di samping, jika dibuat balok   

                               sehingga sisi nomor 3 sebagai alasnya, maka yang  

                               Berada di sisi atas adalah sisi nomor . . . . 

a. 3  c. 4 

b. 5 d. 6 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

                                   Dari jaring-jaring kubus di samping, maka sisi            

                                   Nomor 2 sejajar dengan sisi nomor . . . . 

a. 3 c. 4 

b. 5 d. 6 

8. Perhatikan gambar di bawah ini!  

    

                       

 

   

(I)        (II)   

 

 

                                           

 

(III) 

Dari beberapa gambar diatas yang merupakan jaring-jaring balok adalah gambar 

nomor . . . . 

a. (I)    c. (II) 

b. (III)  d. (IV) 

9. Perhatikan gambar jaring-jaring di bawah ini !          

 

 

 

(i) (ii) 
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                 (iii)                             (iv) 

Dari gambar tersebut yang merupakan jaring-jaring kubus adalah . . . . 

a. (iv)  c. (iii)  

b. (ii)  d. (i) 

10. Sisi-sisi pada kubus berbentuk . . . . 

a. persegi c. persegi panjang 

b. segitiga d. jajar genjang 
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KUNCI JAWABAN  

TES FORMATIF SIKLUS II 

 

1. A 

2. B 

3. B 

4. C  

5. A  

6. D 

7. B 

8. A 

9. D 

10. A 
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Lampiran 25 
KISI-KISI SOAL TES FORMATIF II 

 

 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester  : IV/ 2 

Mata Pelajaran :Matematika      Materi Pokok  : Bangun Ruang Sederhana 

Siklus : 2        Pertemuan ke  : 4 

 

 

 

NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SOAL JENIS SOAL 

RANAH KOGNITIF / TINGKAT 
KESUKARAN / NOMOR SOAL JUMLAH 

(%) C1 C 2 C 3 
M SD S M SD S M SD S 

1 

 

 

2. 

Menentukan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana 

Menentukan jaring-jaring 

balok dan kubus  

 

Siswa dapat menunjukkan 

bangun ruang kubus 

Pilihan ganda 1         30% 

Siswa dapat menunjukkan 

bangun ruang balok 

 

 

Pilihan  

Ganda 

 

 

2 

 

 

 

        50% 

Standar Kompetensi: 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 
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 KOMPETENSI DASAR

 

 

 

 
 

INDIKATOR SOAL 

 
 

JENIS SOAL 
 

RANAH KOGNITIF  / TINGKAT 
KESUKARAN / NOMOR SOAL 

 
 

JUMLAH 
(%) 

C1 C2 C3 
M S

D 
S M SD S M SD S 

Menentukan sifat-sifat 
bangun ruang sederhana 
 
Menentukan jaring-jaring 
balok dan kubus 

Disajikan gambar bangun 
ruang balok. 
Siswa dapat menunjukkan 
bidang frontal (sisi) yang sama 
besar 

 
 
Pilihan ganda 
 
 

  
 
3 

        
 

20% 

Disajikan gambar, siswa dapat 
menunjukkan ruas garis 
(rusuk) yang sama panjang 

Pilihan ganda  4         

  Siswa dapat menyebutkan 
sifat-sifat kubus 

Pilihan ganda  5         

  Disajikan gambar jaring-jaring 
balok, siswa dapat menentukan 
sisi atas balok 

Pilihan ganda     6      

  Disajikan gambar jaring-jaring 
kubus, siswa dapat menentukan 
sisi yang sejajar 

Pilihan ganda     7      

  Disajikan beberapa gambar 
jaring-jaring, siswa dapat 
menentukan gambar yang 

Pilihan ganda  8         
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merupakan jaring-jaring balok 
  Disajikan beberapa gambar 

jaring-jaring,  
siswa dapat menentukan 
jaring-jaring kubus 

Pilihan ganda  9         

  Siswa dapat menyebutkan 
bentuk sisi-sisi pada kubus 

Pilihan ganda 10          

Jumlah 3 5   2     100% 
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Lampiran 26  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus II Pertemuan 1 
 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Nugi Aldianto                16 80 
2. Anjar                16 80 
3. Basuki                18 90 
4. Butre Geno                 10 50 
5. Rayan                17 85 
6. Satrio                17 85 
7. Adi Wilujeng                13 65 
8. Aldi Jurianto                15 75 
9. Anggi                14 70 
10. Alfiani                15 75 
11. Angelie Syifa                19 95 
12. Daru Charles                17 85 
13. Dian Putri                13 65 
14. Dwi                19 95 
15. Feby                20 100 
16. Fernanda                18 90 
17. Heru Cokro                19 95 
18. Ifan Mulyana                16 80 
19. Riana                19 95 
20. Sasi Nur                19 95 
21. Utari Fasa                 8 40 
22. Khoerul                12 60 

Jumlah 76 70 72 71 62 350 1750 
Persentase  (%) 86,36 79,54 81,81 80,68 70,45 15,90 79,54 
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Lampiran 27 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus II Pertemuan 2 
 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Nugi Aldianto                16 80 
2. Anjar                18 90 
3. Basuki                19 95 
4. Butre Geno                 14 70 
5. Rayan Khoerul                11 55 
6. Satrio                19 95 
7. Adi Wilujeng                13 65 
8. Aldi Jurianto                14 70 
9. Anggi                18 90 
10. Alfiani                20 100 
11. Angelie Syifa                20 100 
12. Daru Charles                19 95 
13. Dian Putri                17 85 
14. Dwi Sampurna                16 80 
15. Feby                16 80 
16. Fernanda                17 85 
17. Heru Cokro                19 95 
18. Ifan Mulyana                17 85 
19. Riana                19 95 
20. Sasi Nur                20 100 
21. Utari Fasa                17 85 
22. Khoerul                17 85 

Jumlah 75 71 77 77 76 376 1880 
Persentase  (%) 85,22 80,68 87,50 87,50 86,36 17,09 85,45
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Lampiran 28 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
DINAS PENDIDIKAN 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN 
AJIBARANG 

SD NEGERI 2 TIPAR KIDUL 
Alamat : Desa Tipar Kidul, Kec.Ajibarang, Banyumas. 

 
Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Mata Pelajaran Matematika Materi Bangun Ruang Sederhana 
 

No. Nama siswa Nilai 
Ketuntasan (KKM 60) 

Tuntas Tidak  
Tuntas 

1. Nugi Aldianto 100  
 

2. Anjar Gunawan 80    
3. Basuki Rahmat 90    
4. Butre Geno  70   
5. Rayan Khoerul Riski 80  

 
6. Satrio Wicaksono 100    
7. Adi Wilujeng 90  

 
8. Aldi Jurianto 100   
9. Anggi Hermawati 90  

10. Alfiani Tsabitsa 90    
11. Angelie Syifa Fauziah  100  

12. Daru Charles Saputra 100  

13. Dian Putri Rahayu 50  
 

14. Dwi Sampurna 90  

15. Feby Rahmayanti 90  

16. Fernanda Afika P. 100  

17. Heru Cokro 90    
18. Ifan Mulyana 100  

19. Riana Lusianingsih 100    
20. Sasi Nur Wigati 80  

21. Utari Fasa Tianingsih 50  
 

22. Khoerul Rahmadani 100    
Jumlah 1940 20 2 
Persentase Ketuntasan 90,90 % 
Rata-rata Kelas 88,18 
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Lampiran 29 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan dampak pengiring sesuai model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi                      

1        2          3          4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  
1.2 Merancang dampak pengiring  

     Rata-rata butir 1 = A 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

       materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

1. NAMA GURU :  INTAN WIDYA AYU 

2. SEKOLAH : SDN 2 TIPAR  KIDUL 

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. HARI/TANGGAL : JUMAT, 12 APRIL 2013 

6.  SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS II PERTEMUAN 1 

7. WAKTU :  07.00 WIB 

8.   OBSERVER                :  ENDAH SRIYANTI 

√
√

3,5 

√

√
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     media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar    

   

                 Rata-rata butir 2 = B 

 

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

            pembelajaran STAD 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

             pembelajaran STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

             pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

       Rata-rata butir 3 = C 

 

4 Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

            dan fasilitas belajar 

4. 2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

       siswa agar dapat berpartisipasi  

        dalam kegiatan pembelajaran 

       Rata-rata butir 4 = D 

5 Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

       Rata-rata butir 5 = E 

 

√

3,67

√

√

√

3,6

√
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4 
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3,5 

√

√
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Lampiran 30 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

Pelaksanaan Pembalajaran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

1       2       3       4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

 dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  

Rata-rata butir 1 = P  

1. NAMA GURU :  INTAN WIDYA AYU 

2. SEKOLAH : SDN 2 TIPAR KIDUL 

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

4. KELAS : IV(EMPAT) 

5. HARI/TANGGAL : SELASA, 12 APRIL 2013 

6.  SIKLUS/PERTEMUAN :  SIKLUS II PERTEMUAN 1 

7. WAKTU :  07.00 WIB 

8.   OBSERVER                :  ENDAH SRIYANTI 

√

√

4 
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2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran    

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

 dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

   pembelajaran yang sesuai dengan  

   tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.3 Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.3.1 Guru menyajikan materi  

berbantuan media tiga dimendi.  

2.3.2 Siswa mengerjakan  LKS  

    secara berkelompok. 

2.3.3 Masing-masing perwakilan  

   kelompok mempresentasikan  

hasil kerja kelompok. 

2.3.4 Siswa mengerjakan tes atau kuis. 

2.3.5 Pemeriksaan terhadap skor kemajuan. 

2.3.6 Kelompok mendapat penghargaan  

  sesuai kriteria tertentu. 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Mengelola waktu pembelajaran  

   secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3 Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

 yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

√

√

√

3,72 

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.2 Menangani pertanyaan dan 

 respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

 isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

 siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

       Rata-rata butir 3 = R 

 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri. 

       Rata-rata butir 4 = S 

 
5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

Matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

Matematika 

 

√

√

√

√

3,6 

√

√

√

√

√

3,6 

√

√
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Lampiran 31 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan dampak pengiring sesuai model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi                      

1        2          3          4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  

1.2 Merancang dampak pengiring  

                                                                       Rata-rata butir 1 = A 

 

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

       materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

     media pembelajaran 

1. NAMA GURU :  INTAN WIDYA AYU 

2. SEKOLAH : SDN 2 TIPAR  KIDUL 

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. HARI/TANGGAL : SELASA, 16 APRIL 2013 

6.  SIKLUS/PERTEMUAN : SIKLUS II PERTEMUAN 2 

7. WAKTU :  07.00 WIB 

8.   OBSERVER                :  ENDAH SRIYANTI 

√
√

4 

√

√
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2.3 Memilih sumber belajar    

   

                       Rata-rata butir 2 = B 

 

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan berbantuan media tiga dimensi 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

            pembelajaran STAD 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

            pembelajaran STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

            pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

       Rata-rata butir 3 = C 

 

4 Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

       dan fasilitas belajar 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

            siswa agar dapat berpartisipasi  

       dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5 Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

       Rata-rata butir 5 = E 

 

 

√

3,67

√
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√
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√



 

6 Tampi

6.1 Ke

6.2 Pe

          

  

  

 Nilai A

 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilan dokum

ebersihan da

nggunaan b

                  

 

APKG I 

     = 

     = 95,70 

men rencana

an kerapian

bahasa tulis

                  

 

 

a pembelaj

                  

aran 

                

 Raata-rata buti

 

ir 6 = F 

  

 

287 
 

√

√

4



288 
 

 

Lampiran 32 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

Pelaksanaan Pembalajaran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

1.1 Menyiapkan alat, media,  

 dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  

Rata-rata butir 1 = P  

1. NAMA GURU :  INTAN WIDYA AYU 

2. SEKOLAH : SDN 2 TIPAR KIDUL 

3. MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

4. KELAS : IV(EMPAT) 

5. HARI/TANGGAL : SELASA, 16 APRIL 2013 

6.  SIKLUS/PERTEMUAN :  SIKLUS II PERTEMUAN 2 

7. WAKTU :  07.00 WIB 

8.   OBSERVER                :  ENDAH SRIYANTI 

√

√

4 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD berbantuan media tiga 

dimensi 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran    

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

 dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

   pembelajaran yang sesuai dengan  

   tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.4.1 Guru menyajikan materi    

Berbantuan media tiga dimensi 

2.4.2 Siswa mengerjakan LKS    

Secara berkelompok 

2.4.3 Masing-masing perwakilan    

kelompok mempresentasikan  

hasil kerja kelompok 

2.4.4 Siswa mengerjakan tes atau kuis  

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

   secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

 yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

 respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

 isyarat dan gerakan badan 

√

√

√

3,72 

√

√

√

√

√

√

√

√

√



290 
 

 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

 siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

 kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S 

 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

Matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep  

matematika dalam kehidupan sehari-hari  

       

       Rata-rata butir 5 = T 

 

√
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3,8 
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Lampiran 33 

TES FORMATIF SIKLUS I 

 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : IV/2 

 Materi : Bangun Ruang Sederhana 

 

Nama   : 

Kelas  : 

No. Absen  : 

Tim   : 

Petunjuk mengerjakan kuis individu : 

1. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Jangan lupa tulis identitasmu! 

3. Kerjakan sendiri, tidak boleh ada yang mencontek! 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar! 

1. Bangun ruang yang tidak memiliki sudut adalah . . . . 

a. bola c. kubus 

b. balok  d. Kerucut 

2. Bangun ruang yang sisinya berbentuk persegi adalah . . . . 

c. balok c. kerucut 

d. kubus d. tabung 

3. Bangun di samping berbentuk . . . . 

a. persegi c. persegi panjang 

b. segitiga  d. jajar genjang 
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4. Perhatikan gambar di bawah ini!  

 
Nama bangun tersebut adalah . . . . 

a. Persegi 

b. persegi panjang 

c. bola  

d. segitiga 

5. Besar masing-masing sudut pada bangun balok adalah . . . . 

a. 60 derajat 

b. 70 derajat 

c. 80 derajat  

d. 90 derajat  

6. Perhatikan gambar di bawah ini!  

Bangun ruang di bawah ini berbentuk . .  . . 

a. kubus  c. balok 

b. tabung  d. bola 

 

 

 

7. Benda di bawah ini yang merupakan balok adalah . . . . 

a.   c.                                 

 

 

 

b.                                d.  
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8. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar tersebut berbentuk . . . .  

a. tabung  c. kerucut  

b. Persegi  d. persegi panjang 

 

 

 

9. Berapa jumlah rusuk pada balok? 

a. 10  c. 11 

b. 12  d. 13 

10.Perhatikan gambar berikut!  

                                 Gambar di samping berbentuk seperti . . . . 

a.  balok 

b.  kubus 

c.  tabung 

d.  kerucut 
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KUNCI JAWABAN  

TES FORMATIF SIKLUS I 

1. A 

2. B 

3. A 

4. C 

5. D 

6. A 

7. D 

8. C 

9. B 

10. A 
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Lampiran 34 

TES FORMATIF 

SIKLUS II 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : IV/2 

 Materi : Bangun Ruang Sederhana 

 

Nama   : 

Kelas  : 

No. Absen  : 

Tim   : 

Petunjuk mengerjakan kuis individu : 

1. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Jangan lupa tulis identitasmu di pojok kanan atas! 

3. Waktu mengerjakan adalah 12  menit! 

4. Kerjakan sendiri, tidak boleh ada yang mencontek! 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar! 

1. Benda di bawah ini yang merupakan kubus adalah . . . . 

a. c.    

b.  d.  
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2. Benda di bawah ini yang merupakan balok . . . . 

a.    c.  

b.      d.  

 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar di atas menunjukkan balok ABCD.EFGH.  

Bidang sisi yang sama besar dengan bidang ABFE adalah bidang sisi . . . . 

a. BCGF c. EFGH 

b. CDHG d. BCGF  

4. Perhatikan kembali balok ABCD.EFGH pada soal nomor 3.  

Ruas garis yang sama panjang dengan DC adalah . . . . 

a. BC   c. HG 

b. AE   d. AE 

5. Berikut ini yang merupakan sifat-sifat kubus, adalah . . . . 

a. semua bidang sisinya berbentuk persegi dan sama besar 

b. memiliki tiga pasang rusuk yang tidak sama panjang 

c. memiliki 10 titik sudut yang besarnya 90’ 

d. semua rusuknya tidak sama panjang 
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6. Perhatikan gambar berikut!  

Dari jaring-jaring balok di samping, jika dibuat 

balok  sehingga sisi nomor 3 sebagai alasnya, maka 

yang berada di sisi atas adalah sisi nomor . . . . 

a.3  c. 4 

b. 5 d. 6 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

                                     Dari jaring-jaring kubus di samping, maka sisi            

                                       Nomor 2 sejajar dengan sisi nomor . . . . 

a. 3 c. 4 

b. 5 d. 6 

8. Perhatikan gambar di bawah ini!  

    

                       

 

   

1.        (II)   

 

 

                                           

 

(III) 

Dari beberapa gambar diatas yang merupakan jaring-jaring balok adalah gambar 

nomor . . . . 

a. (I)   c. (II) 

b. (III)  d. (IV) 

9. Perhatikan gambar jaring-jaring di bawah ini ! 

 

 

 



299 
 

 

   (i)                             (ii) 

 

 

     

 

                 (iii)                             (iv) 

Dari gambar tersebut yang merupakan jaring-jaring kubus adalah . . . . 

a. (iv)  c. (iii)  

b. (ii)  d. (i) 

10. Sisi-sisi pada kubus berbentuk . . . . 

a. persegi c. persegi panjang 

b. segitiga d. jajar genjang 
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KUNCI JAWABAN  

TES FORMATIF SIKLUS II 

1. A 

2. B 

3. B 

4. C  

5. A  

6. D 

7. B 

8. A 

9. D 

10.A 
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Lampiran 35  

FOTO PENELITIAN  
 

 
Gambar  1. Guru sedang memberikan piagam penghargaan 

 
Gambar 2. Para siswa sedang menyimak penjelasan guru 



302 
 

 

 
Gambar 3. Para siswa sedang menyelesaikan pekerjaan kelompoknya 

 

 

 
Gambar 4. Siswa sedang berdiskusi kelompok 
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Gambar 5. Siswa antusias mengikuti pelajaran 

 

 

 
Gambar 6. Siswa sedang membacakan hasil diskusi kelompoknya 
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Gambar 7. Guru sedang mendampingi siswa yang membecakan hasil kerja 

kelompoknya 

 
Gambar 8. Guru sedang memberikan penghargaan kelompok  
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Lampiran 36 

PIAGAM PENGHARGAAN 
selamat kepada kelompok  

sebagai: 

   
 

nama anggota kelompok: 
1.   
2.  
3.  
4.  

Lampiran 34  

Tim Super
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Lampiran 37  
JADWAL PENELITIAN      

No Kegiatan 
Bulan dan Minggu ke: 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan     
Menyusun Proposal     
Seminar proposal     
Revisi proposal     
Menyusun instrument     

    
2 Pelaksanaan     

Melakukan tindakan siklus 
I   

    

Melakukan tindakan siklus 
II 

    

Analisis data akhir     

Penyusunan laporan 
    

Pelaporan     
    



 

Lampiran 
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Lampiran 39 
KOMITE SEKOLAH 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TIPAR KIDUL 
Alamat Tanjung Sari No. 5 Desa Tipar Kidul 

Kode Pos 53163 
 

SURAT TUGAS IZIN PRAKTEK MENGAJAR 
NO. 145 / I / 2013 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Komite SD Negeri 2 Tipar Kidul UPTD 

DIKPORA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas,  menerangkan bahwa 

berdasarkan atas permohonan dari yang bersangkutan dengan surat tertanggal 1 

Januari 2013 dengan ini menugaskan kepada : 

Nama      : Intan Widya Ayu 

Tempat, tanggal lahir   : Banyumas, 29 September 1991 

Pendidikan   : Mahasiswa / Guru 

Terhitung : 1 Januari 2013 

1. Untuk melaksanakan tugas mengajar dengan tugas sebagai Guru Matematika 

2. Surat tugas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, dengan catatan: 

1. Tidak menuntut honor dan pengangkatan 

2. Tidak menutut menjadi CPNS 

Dengan Surat Tugas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

  Ditetapkan di : Tipar Kidul 

  Pada tanggal : 31 Januari 2013 

Mengetahui 

Kepala SDN 2 Tipar Kidul     Ketua Komite 

 

       ttd             ttd 

 

DASIMAH, S.Pd SD        WASRIP 
     
NIP 1962 1207 198405 2 004 
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Lampiran 40 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN 
AJIBARANG 

SD NEGERI 2 TIPAR KIDUL 
Alamat : Tanjung Sari No.5 Desa Tipar Kidul Ajibarang 53163 

 
 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 433.2 / 29 /2013 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama  : Dasimah, S. Pd. SD 

NIP  : 19621207 198405 2 004 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

 

Menerangkan bahwa 

Nama  : Intan Widya Ayu 

NIM  : 1401409298 

Jurusan  : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

  

Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas pada tanggal 28 Maret – 16 April 

2013 di kelas IV SD Negeri 2 Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten 

Banyumas. 

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Banyumas, 20 April 2013 

Kepala Sekolah 

 
  
        Dasimah, S Pd. SD 
 19621207 198405 2 004 
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