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ABSTRAK 

Asvia, Azmi. 2012. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV pada 
Materi Bangun Ruang melalui Pembelajaran Matematika Realistik di 
Sekolah Dasar Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing: I Dra. Noening Andrijati, M.Pd., II Drs. 
Teguh Supriyanto, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Pembelajaran Matematika Realistik, Aktivitas, dan Hasil Belajar. 
   

Hasil belajar Matematika pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang yang 
diperoleh siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga tahun 
ajaran 2010/2011 masih rendah. Hal ini karena dalam menyampaikan 
pembelajaran matematika, guru masih menggunakan metode ceramah dan 
pemberian tugas yang kurang melibatkan aktivitas siswa dalam melaksanakan 
berbagai kegiatan pembelajaran. Pembelajaran Matematika Realistik (PMR dapat 
dijadikan alternatif pendekatan dalam membelajarkan matematika. Pendekatan ini 
mengarahkan pemahaman siswa pada kenyataan bahwa matematika sangat dekat 
dengan kehidupan mereka, sehingga belajar Matematika menjadi lebih barmanfaat 
dan bermakna. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan 
PMR dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru 
di kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga pada materi Sifat-
sifat Bangun Ruang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktvitas, hasil 
belajar, dan performansi guru dalam pembelajaran matematika materi Sifat-sifat 
Bangun Ruang di kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga. 

Subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 
Karanganyar Purbalingga tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 15 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat 
tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Cara pengumpulan 
data dilakukan melalui tes formatif dan pengamatan aktivitas belajar siswa serta 
performansi guru saat pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan 
penelitian ini yaitu rata-rata nilai hasil belajar siswa ≥ 65, dengan persentase 
ketuntasan minimal 75%, keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 
75%, dan skor performansi guru minimal B (≥ 71). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata nilai hasil 
belajar siswa 71,26 dengan ketuntasan belajar klasikal 73,33%, keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran 68,02% dengan kriteria tinggi, dan nilai performansi 
guru 80,61 (AB). Pada siklus II, rata-rata nilai hasil belajar siswa 84,33 dengan 
ketuntasan belajar klasikal 86,66%, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 
84,17% dengan kriteria sangat tinggi, dan nilai performansi guru 90,23 (A). Hasil 
tersebut menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil 
yang diperoleh, dapat disimpulksn bahwa pendekatan PMR terbukti dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang besar jumlah penduduknya, tetapi 

bangsa yang besar yaitu bangsa yang sumber daya manusianya berkualitas. Upaya 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, salah satunya dapat 

dilakukan melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1), disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. 

 
Selanjutnya menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tersebut, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik (siswa) dengan 

pendidik (guru) dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan aktivitas yang paling utama dalam keseluruhan proses pendidikan. Ini 

berarti bahwa, keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung 

pada kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran yang baik sangat dipengaruhi oleh cara guru dalam 

menyampaikan pembelajaran. Seorang guru harus mampu menyampaikan 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk belajar lebih aktif. Agar siswa aktif, 

proses yang berlangsung dalam pembelajaran harus mencerminkan komunikasi 

multi  arah  antara  guru  dan  siswa,  guru  dan  guru,  juga  antara  siswa  dan 
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siswa. Siswa  merupakan  pusat  dari  kegiatan  pembelajaran.  Oleh  karena  itu,  

siswa perlu dibiasakan untuk belajar mandiri, menyampaikan pemikiran atau 

pendapat, berpikir kritis, bekerjasama, dan lain-lain. Siswa harus selalu 

berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran matematika. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur 

abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Matematika pada hakikatnya 

adalah belajar konsep, struktur konsep, dan mencari hubungan antarkonsep dan 

strukturnya (Subarinah 2006:1). Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, tidak 

dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai 

bidang kehidupan. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan matematika, yang selalu dapat ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. 

Dalam kehidupan sehari-hari, siswa selalu menemukan dan berhubungan 

dengan berbagai permasalahan maupun objek nyata yang berkaitan dengan 

matematika. Oleh karena itu, matematika dijadikan sebagai salah satu mata 

pelajaran dasar yang pertama kali diberikan kepada siswa dalam pendidikan 

formal di sekolah. Matematika merupakan mata pelajaran yang diberikan kepada 

siswa di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. Untuk jenjang sekolah dasar khususnya kelas IV, mata pelajaran 

Matematika mendapatkan porsi jam pelajaran yang paling banyak, yaitu 4-6 jam 

pelajaran perminggunya. Salah satu kompetensi dasar yang tercantum dalam 

silabus mata pelajaran Matematika kelas IV semester dua yaitu menentukan Sifat-

sifat Bangun Ruang.  Pada materi ini, siswa kelas IV dikenalkan pada sifat-sifat 
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bangun ruang sederhana yang meliputi bangun ruang kubus, balok, tabung, 

kerucut, dan bola. 

Berdasarkan survei awal dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan guru kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga, yaitu 

Bapak Ulun Isriyadi, A.Ma., diperoleh keterangan bahwa tingkat penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran matematika masih rendah. Persentase ketuntasan 

belajar klasikal siswa kelas IV tahun pelajaran 2010/2011 pada materi Sifat-sifat 

Bangun Ruang, dari 16 siswa, hanya 6 siswa atau 40% yang mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 65, sedangkan sebanyak 

10 siswa atau 60% belum mencapai KKM. Sementara rata-rata nilai yang 

diperoleh hanya mencapai 62,09.  

Rendahnya tingkat penguasaaan siswa terhadap mata pelajaran Matematika 

materi Sifat-sifat Bangun Ruang ini, disebabkan kerena kegiatan pembelajaran 

matematika yang cenderung berpusat pada guru. Guru kurang melibatkan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tidak diberi kesempatan untuk terlibat 

dalam proses mencari maupun menemukan pengetahuannya sendiri. Hal tersebut 

membuat siswa menjadi kurang pandai dalam mengemukakan pendapat, bertanya, 

menjawab pertanyaan, dan berpikir kritis. Selain itu, guru sering menyajikan 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas yang 

terkesan monoton dan membosankan. Pembelajaran hanya berlangsung dalam 

kelas tanpa mendekatkan siswa pada kehidupan nyata di sekitar siswa. Dalam 

membelajarkan materi ini, guru kurang melibatkan aktivitas siswa dalam berbagai 

kegiatan pembelajaran dan hanya membelajarkan konsep, tanpa menyajikan 

permasalahan nyata yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa 
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kurang memahami kebermaknaan dan kebermanfaatan dari materi Sifat-sifat 

Bangun Ruang bagi dirinya. 

Pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang, seharusnya banyak sekali objek atau 

benda-benda nyata di sekitar siswa yang dapat dijadikan sumber belajar dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. Pembelajaran harus dapat melibatkan aktivitas 

siswa dalam proses pemahaman materi pembelajaran, yaitu dengan mengaitkan 

materi pembelajaran pada dunia nyata melalui benda-benda konkret di sekitar 

siswa. Guru hendaknya mampu menyajikan materi pembelajaran yang sifatnya 

abstrak menjadi nyata atau konkret bagi siswa. Pembelajaran yang mendekatkan 

siswa dengan kehidupan nyata akan memberikan pengalaman langsung, sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Hal tersebut akan 

membuat siswa menjadi lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang 

telah dipelajari, khususnya materi Sifat-sifat Bangun Ruang. 

Materi Sifat-sifat Bangun Ruang di kelas IV berisi materi pelajaran 

mengenai Sifat-sifat Bangun Ruang Sederhana yang meliputi bangun ruang 

kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola. Jika dalam pembelajarannya guru hanya 

menyajikan materi Sifat-sifat Bangun Ruang tersebut secara langsung dengan 

metode ceramah dan pemberian tugas saja, maka dikhawatirkan siswa akan 

mudah lupa dan kurang bisa menerapkan pembelajaran yang telah dipelajari tadi 

dalam kehidupan nyata. Untuk itu, perlu suatu alternatif pendekatan pembelajaran 

yang dapat mendekatkan siswa dengan kehidupan nyata, sehingga dapat 

memberikan pengalaman langsung yang membuat pembelajaran menjadi lebih 

bermanfaat dan bermakna bagi siswa. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan 

yaitu melalui pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 
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PMR merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk mendekatkan 

matematika kepada siswa. Masalah-masalah nyata dari kehidupan sehari-hari 

digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika untuk menunjukkan bahwa 

matematika sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Benda-benda 

dan objek-objek nyata yang akrab dengan kehidupan keseharian siswa dijadikan 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran matematika. Panhuizen (2003: 9.35) 

mengemukakan bahwa, “in RME, students should learn  mathematics by 

developing and applying mathematical concepts and tools in daily-life problem 

situations that make sense to them”. Menurut pendapat tersebut, bahwa dalam 

Pembelajaran Matematika Realistik siswa harus belajar matematika dengan 

mengembangkan dan menerapkan konsep dan peralatan-peralatan matematika 

dalam situasi permasalahan kehidupan sehari-hari siswa yang masuk akal bagi 

siswa. Masuk akal bagi siswa maksudnya yaitu dapat digunakan oleh siswa sesuai 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. 

Dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMR 

pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang ini, siswa diajak untuk mempelajari 

berbagai sifat-sifat bangun ruang dengan memperhatikan dan meneliti berbagai 

objek nyata yang ada di sekitar mereka. Objek nyata tersebut berupa berbagai 

bentuk bangun ruang yang nyata, dekat, dan ada di sekitar siswa. Objek nyata 

tersebut dapat difungsikan sebagai sumber maupun media pembelajaran. Dengan 

PMR, diharapkan siswa bukan sekedar menghafal materi Sifat-sifat Bangun 

Ruang yang tertulis dalam buku atau penjelasan dari guru saja, tapi lebih lanjut 

siswa dapat lebih memahami materi Sifat-sifat Bangun Ruang tersebut, serta 

keterkaitan dan kebermanfaatannya dalam kehidupan nyata. 
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Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan  Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV pada Materi Bangun Ruang melalui Pembelajaran Matematika 

Realistik di SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Rumusan masalah dan pemecahan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

(1) Apakah penerapan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar 

Purbalingga pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang? 

(2) Apakah penerapan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar 

Purbalingga pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang? 

(3) Apakah penerapan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan 

performansi guru kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar 

Purbalingga dalam membelajarkan materi Sifat-sifat Bangun Ruang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dan dengan mengingat hakikat 

matematika yang berkenaan dengan ide-ide abstrak, sementara tingkat 

perkembangan kognitif siswa SD pada umumnya masih berada pada tahap 



7 
 

 
 

operasional konkret, maka dalam memecahkan masalah, peneliti akan 

menerapkan suatu pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual (masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari) yang diambil dari dunia nyata. Dalam proses 

pembelajaran, guru menyediakan media atau bahan yang dapat dimanipulasi oleh 

siswa agar dapat menemukan dan mengonstruksi konsep-konsep Matematika, 

terutama pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang. Setiap siswa dituntut untuk dapat 

berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah tersebut baik secaca individu 

maupun kelompok. Pembelajaran yang efektif, dekat dengan kenyataan, dan 

melibatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, akan membuat 

pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1.3.1 Tujuan Umum 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mata pelajaran Matematika di 

kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 

Karanganyar Purbalingga, baik secara fisik maupun mental, baik dalam 

kelompok maupun klasikal. 
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(2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 

Karanganyar Purbalingga dalam pembelajaran matematika pada materi 

Sifat-sifat Bangun Ruang. 

(3) Meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 

Karanganyar Purbalingga dalam pembelajaran matematika pada materi 

Sifat-sifat Bangun Ruang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak yaitu: 

1.4.1 Manfaat Bagi Siswa 

(1) Meningkatnya aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 

Karanganyar Purbalingga dalam pembelajaran matematika pada materi 

Sifat-sifat Bangun Ruang. 

(2) Meningkatnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 

Karanganyar Purbalingga dalam pembelajaran matematika pada materi 

Sifat-sifat Bangun Ruang. 

1.4.2 Manfaat Bagi Guru 

(1) Tersedianya alternatif model pembelajaran pada mata pelajaran 

Matematika khususnya materi Sifat-sifat Bangun Ruang. 

(2) Meningkatnya keterampilan guru dalam membelajarkan materi Sifat-sifat 

Bangun Ruang dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

inovatif. 

(3) Meningkatnya kreativitas guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam 

mengelola pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 
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1.4.3 Manfaat Bagi Sekolah 

(1) Memberikan kontribusi kepada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa serta performansi guru. 

(2) Sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam memberdayakan lembaga 

pendidikan dengan menerapkan pembelajaran matematika yang inovatif.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi hakikat belajar, aktivitas 

belajar siswa, hasil belajar siswa, hakikat matematika, teori belajar matematika, 

pembelajaran matematika sekolah dasar, Pembelajaran Matematika Realistik, 

materi Sifat-sifat Bangun Ruang di Kelas IV Semester 2, dan penerapan PMR 

dalam pembelajaran materi Sifat-sifat Bangun Ruang. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar menurut Gagne dan Berliner dalam Anni dkk (2007: 2) merupakan 

proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. Lebih lanjut, Gagne menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan.  

Menurut Sunaryo dalam Komalasari (2010: 2), belajar merupakan suatu 

kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah 

laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hamalik 

(2008: 27) menyatakan bahwa belajar adalah proses modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengthening of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. 
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Dari pengertian-pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan individu dalam 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu lama 

dalam interaksi dengan lingkungan, dan dengan syarat bahwa perubahan yang 

terjadi tidak disebabkan oleh adanya kematangan maupun perubahan sementara 

karena suatu hal. Dengan belajar, siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari 

tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau yang 

tidak terampil menjadi terampil, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi 

yang ada pada dirinya. 

Siddiq dkk (2008: 1.4-6), menyebutkan tiga unsur pokok dalam belajar, 

yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman, yang secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Proses; belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir 

dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar apabila pikiran dan 

perasaanya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat 

diamati oleh orang lain, akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan 

sendiri, 

(2) Perubahan perilaku; hasil belajar akan nampak pada perubahan perilaku 

individu yang belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan 

perilaku sebagai akibat dari kegiatan belajar. Pengetahuan dan 

keterampilannya akan bertambah, penguasaan nilai-nilai dan sikapnya 

bertambah pula. 

(3) Pengalaman; belajar adalah mengalami, dalam arti bahwa belajar terjadi 

karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik 
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maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan di sekitar 

individu baik dalam bentuk alam sekitar maupun dalam bentuk hasil 

ciptaan manusia. Lingkungan fisik dalam bentuk alam sekitar antara lain 

pantai, hutan, gunung, sungai, udara, air, dan sebagainya. Lingkungan fisik 

dalam bentuk hasil ciptaan manusia yaitu buku, media pembelajaran, 

gedung sekolah, perabot sekolah, dan sebagainya. Lingkungan sosial siswa 

di antaranya guru, orang tua, pustakawan, pemuka masyarakat, dan 

sebagainya. 

2.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Hamalik 

(2008: 171) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran 

yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan melakukan aktivitas 

sendiri. Aktivitas tersebut diutamakan pada siswa. Dengan adanya aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran, akan terciptalah situasi belajar aktif.  

Hanafiah dan Suhana (2010: 23) mengemukakan bahwa proses aktivitas 

pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis siswa, baik jasmani 

maupun rohani, sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi secara 

cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotor.  

Menurut Slameto (2010: 36), aktivitas belajar berupa kegiatan siswa dalam 

berpikir dan berbuat, berupa kegiatan bertanya, mengajukan pendapat, dan 

menimbulkan diskusi dengan guru. Dalam berbuat, siswa dapat menjalankan 

perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, inti sari pelajaran yang 
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diberikan oleh guru. Bila siswa menjadi partisipan yang aktif, maka ia mendapat 

pengetahuan itu dengan baik.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

siswa adalah suatu proses kegiatan belajar yang dilakukan siswa seperti berpikir, 

berbuat, bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat, berdiskusi dan berbagai 

aktivitas lain yang menimbulkan perubahan tingkah laku, pengetahuan, 

kemampuan, atau kecakapan siswa. 

Dierich dalam Hanafiah dan Suhana (2010: 24-5) menyatakan bahwa 

aktivitas belajar dapat dibagi ke dalam delapan kelompok, yang secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain, 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yaitu mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi, 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

petunjuk permainan, atau mendengarkan radio, 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan salinan, membuat outline atau 

rangkuman, dan mengerjakan tes, serta mengisi angket, 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram, dan pola, 
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(6) Kegiatan-kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun, 

(7) Kegiatan-kegiatan mental, yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan, 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional, yaitu minat, membedakan, berani, tenang, 

dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian aktivitas belajar dan kelompok kegiatan 

belajar yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengfokuskan aktivitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran ini dalam beberapa indikator yang meliputi 

kegiatan sebagai berikut: perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru, 

keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru, keterlibatan siswa 

memecahkan masalah yang diberikan guru, kerjasama siswa dalam kerja 

kelompok, keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok, keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat, dan ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. 

2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar menurut Anni dkk (2007: 5), merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pebelajar (siswa) setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut bergantung pada apa yang dipelajari oleh 

siswa. Bukti seseorang telah belajar yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi 
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mengerti (Hamalik 2008: 30). Oleh karena itu, apabila siswa mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh yaitu 

berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus 

dicapai oleh siswa setelah melaksanakan aktivitas belajar, dirumuskan dalam 

tujuan pembelajaran. 

Dari beberapa uraian mengenai pengertian hasil belajar dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang dialami siswa dari tidak 

tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti, karena telah 

mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar merupakan ukuran keberhasilan selama 

kegiatan pembelajaran. 

Bloom dalam Anni dkk (2007: 7-12) menyatakan bahwa hasil belajar 

meliputi tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yang meliputi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Secara rinci penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

(1) Ranah kognitif; berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. Mencakup kategori pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian, 

(2) Ranah afektif; berkaitan dengan hasil belajar berupa perasaan, sikap, 

minat, dan nilai. Mecakup kategori penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup, 

(3) Ranah psikomotor; berkaitan dengan hasil belajar berupa kemampuan fisik 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotor yaitu persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian, dan kreativitas. 
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Dari ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang banyak dinilai dalam 

hasil belajar, karena ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

menguasai isi bahan pembelajaran. Meski demikian, hasil belajar afektif dan 

psikomotor juga harus menjadi bagian dari penilaian dalam proses pembelajaran 

di sekolah. 

Hasil belajar mata pelajaran Matematika materi Sifat–sifat Bangun Ruang 

yang berupa kemampuan kognitif siswa dapat diketahui melalui tes formatif. 

Sementara hasil belajar afektif dan psikomotor dapat diperoleh melalui 

pengamatan aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan menggunakan 

lembar pengamatan aktivitas siswa.  

2.1.4 Hakikat Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern. Matematika mempunyai peran dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan 

kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif.  

Nasution dalam Subarinah (2006: 1) mengemukakan bahwa istilah 

matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau manthenein yang berarti 

mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata Sansekerta 

yaitu medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau intelegensia. 
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Menurut Hudoyo dalam Aisyah dkk (2007: 1.1), matematika berkenaan dengan 

ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara 

logis, sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak yang diatur secara 

logis dan menjadi dasar dari berbagai disiplin ilmu. 

2.1.5 Teori Belajar matematika 

Belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar konsep, struktur konsep, 

dan mencari hubungan antarkonsep dan strukturnya (Subarinah 2006: 1). 

Keberhasilan belajar matematika yang didapat siswa tidak dapat dipisahkan dari 

usaha guru dalam menyampaikan pembelajaran matematika. Untuk mendukung 

usaha pembelajaran matematika yang lebih bermakna dan efektif, diperlukan guru 

yang profesional dan kompeten. Guru yang profesional dan kompeten harus 

mempunyai wawasan yang luas dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran matematika. Wawasan itu berupa dasar-dasar teori belajar yang 

dapat diterapkan untuk mengembangkan dan atau memperbaiki pembelajaran 

matematika. 

Dua teori  belajar  Matematika  yang  menjadi  landasan  dalam penelitian 

ini yaitu teori perkembengan kognitif dari Piaget dan Van Hiele. 

2.1.5.1 Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Teori perkembangan kognitif dari Piaget dalam Aisyah dkk (2007: 2.3-5) 

menyatakan bahwa proses berpikir manusia merupakan suatu perkembangan yang 

bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan yang melalui empat 

tahap perkembangan, yaitu tahap sensorimotor, pra-operasional, operasional 
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konkret, dan operasional formal. Secara rinci, tahapan tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut:  

2.1.5.1.1 Tahap Sensorimotor (0-2 tahun) 

Karateristik periode ini merupakan gerakan-gerakan sebagai akibat reaksi 

langsung dari rangsangan. Rangsangan itu timbul karena anak melihat dan 

meraba-raba objek. Anak itu belum mempunyai kesadaran adanya konsep objek 

yang tetap. Bila objek itu disembunyikan, anak itu tidak akan mencarinya lagi. 

Namun pada akhir periode ini, anak akan menyadari bahwa objek yang 

disembunyikan tadi masih ada dan ia akan mencarinya. 

2.1.5.1.2 Tahap Pra-operasional (2-7 tahun) 

 Operasi yang dimaksud di sini adalah suatu proses berpikir atau logik dan 

merupakan aktivitas mental, bukan aktivitas sensorimotor. Pada periode ini, anak 

di dalam berpikirnya tidak didasarkan pada keputusan yang logis melainkan 

didasarkan pada keputusan yang dapat dilihat seketika.  

2.1.5.1.3 Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun) 

 Dalam periode ini anak berpikirnya sudah dikatakan menjadi operasional. 

Periode ini disebut operasi konkret, sebab berpikir logiknya didasarkan atas 

manipulasi fisik dari objek-objek. Operasional konkret hanyalah menunjukkan 

kenyataan adanya hubungan dengan pengalaman empirik-konkret yang lampau 

dan masih mendapat kesulitan dalam mengambil simpulan yang logis dari 

pengalaman-pengamanan yang khusus. 

2.1.5.1.4 Tahap Operasional Formal (≥ 11 tahun) 

 Periode ini merupakan tahap terakhir dari keempat periode perkembangan 

intelektual. Periode  ini  merupakan  tahap  tertinggi  dari  perkembangan 
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intelektual. Anak-anak yang berada pada periode ini sudah mampu memberikan 

alasan dengan menggunakan lebih banyak simbol atau gagasan dalam cara 

berpikir. 

2.1.5.2 Teori Perkembangan Kognitif Van Hiele 

Van Hiele dalam Aisyah dkk (2007: 4.2-4) mengemukakan teorinya bahwa 

pemahaman geometri terdiri dari 5 tahapan yaitu: 

(1) Tahap Pengenalan; pada tahap ini, anak baru mengenal bangun-bangun 

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

geometri sederhana lainnya. Anak  yang  berada  pada  tahap  ini  belum 

dapat menyebutkan  sifat-sifat  dari  bangun-bangun  geometri  yang  

dikenalnya, 

(2) Tahap Analisis; pada tahap ini, anak sudah dapat mengenal dan 

memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. 

(3) Tahap Pengurutan; pada tahap ini, anak sudah mampu mengetahui 

hubungan antara suatu bangun geometri dan bangun geometri lainnya. 

Anak yang berada pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-

bangun geometri. 

(4) Tahap Deduksi; pada tahap ini, anak sudah dapat memahami mengenai 

deduksi, yaitu dengan mengambil simpulan secara deduktif. Pengambilan 

simpulan secara deduktif yaitu penarikan simpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. 

(5) Tahap Keakuratan; pada tahap ini, anak sudah memahami betapa 

pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu 

pembuktian. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam 
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memahami geometri. Tahap ini memerlukan pemikiran yang kompleks 

dan rumit. 

Dari beberapa teori belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, siswa SD khususnya 

siswa kelas IV, berada dalam tahap operasional konkret di mana cara berpikir 

siswa pada tahap ini didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Siswa 

kelas IV pada yang pada umumnya berusia 9-10 tahun, akan lebih mudah 

memahami materi pembelajaran khususnya materi Sifat-sifat Bangun Ruang jika 

mereka mengamati dan melihat langsung objek atau bangun ruang trsebut secara 

langsung. Sementara itu, berdasarkan teori perkembangan kognitif yang 

dikemukakan Van Hiele, siswa kelas IV berada pada tahap analisis di mana pada 

tahap ini siswa sudah dapat mengenal dan memahami sifat-sifat dari bangun-

bangun geometri.  

Berdasarkan kedua tahap perkembangan kognitif tersebut, materi Sifat-sifat 

Bangun Ruang yang akan disampaikan kepada siswa kelas IV harus menggunakan 

pendekatan yang melibatkan aktivitas dan memberikan pengalaman langsung 

pada siswa. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

2.1.6 Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 

Secara umum, Gagne dan Briggs dalam Aisyah dkk (2007: 1.3) melukiskan 

pembelajaran sebagai upaya orang yang tujuannya adalah membantu orang 

belajar. Secara lebih terinci Gange mendefinisikan pembelajaran sebagai 

seperangkat acara peristiwa eksternal, yang dirancang untuk mendukung 

terjadinya beberapa proses belajar yang sifatnya internal. Pengertian yang hampir 
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sama dikemukakan oleh Corey dalam Aisyah dkk (2007: 1.3), bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.  

Pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan 

tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seorang siswa 

melaksanakan kegiatan belajar matematika dan proses tersebut berpusat pada guru 

mengajar Matematika. Pembelajaran matematika harus memberikan peluang 

kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. 

Pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai proses yang sengaja dirancang 

dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan (kelas/sekolah) yang 

memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika sekolah (Aisyah dkk 2007: 

1.4). Menurut Subarinah (2006: 1), belajar matematika pada hakikatnya adalah 

belajar konsep, struktur konsep, dan mencari hubungan antarkonsep dan 

strukturnya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses yang dirancang dengan 

seksama dengan  tujuan  untuk  menciptakan  suatu  keadaan  yang  

memungkinkan  siswa dan  guru  melakukan berbagai aktivitas untuk belajar 

matematika di sekolah. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia (Permendiknas) Nomor 14 Tahun 2007 (2007: 83-4), tujuan 

pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar yaitu agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 
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(1) Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan 
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 
luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; 

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 
menjelaskan gagasan, dan pernyataan matematika.; 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 
masalah, merancang model Matematika, menyelesaikan model, dan 
menafsirkan solusi yang diperoleh; 

(4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

 
Tujuan pembelajaran matematika tersebut hanya dapat dipenuhi jika setiap 

komponen pendidikan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan 

bertanggung jawab, khususnya guru yang bertugas membelajarkan mata pelajaran 

Matematika. 

2.1.7 Pembelajaran Matematika Realistik 

Pembelajaran matematika yang dapat mendekatkan siswa dengan 

kehidupan nyata, khususnya dalam membelajarkan materi Sifat-sifat Bangun 

Ruang sangat perlu dan tepat untuk diterapkan. Materi Sifat-sifat Bangun Ruang 

sangat erat kaitannya dengan berbagai bentuk perlengkapan hidup yang sering 

ditemui bahkan digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 

usaha untuk menciptakan suatu pembelajaran matematika yang dapat 

mendekatkan siswa dengan keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa 

yaitu dengan menerapkan suatu pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR). Secara lebih rinci penjelasan lebih lanjut mengenai PMR yaitu sebagai 

berikut: 

2.1.7.1 Hakikat Pembelajaran Matematika Realistik 

Realistic mathematics education, yang diterjemahkan sebagai Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR), adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang 
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dikembangkan sejak tahun 1971 oleh sekelompok ahli matematika dari 

Freudenthal Institute, Utrecht University di Negeri Belanda (Aisyah dkk 2007:7-

3). Menurut pendekatan ini, kelas matematika bukan tempat memindahkan 

matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali 

ide dan konsep Matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata. Masalah-

masalah nyata dari kehidupan sehari-hari digunakan sebagai titik awal 

pembelajaran matematika untuk menunjukkan bahwa matematika sebenarnya 

dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Benda-benda nyata yang akrab dengan 

kehidupan keseharian siswa dijadikan sebagai alat peraga dalam pembelajaran 

matematika.  

Pembelajaran matematika harus diarahkan pada penggunaan berbagai 

situasi dan kesempatan yang memungkinkan siswa menemukan kembali 

matematika berdasarkan usaha mereka sendiri. Pembelajaran matematika dengan 

pendekatan realistik memberikan peluang kepada siswa untuk aktif mengonstruksi 

pengetahuan matematika dari berbagai permasalahan realistik atau nyata yang 

sering mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berusaha 

untuk menempatkan matematika sebagai bagian dari pengalaman hidup siswa 

sehingga konsep matematika menjadi lebih bermakna bagi mereka.  

Menurut Wijaya (2012: 31), suatu pengetahuan akan menjadi bermakna 

bagi siswa, jika proses belajar melibatkan masalah realistik atau dilaksanakan 

dalam dan dengan suatu konteks. Penggunaan konteks dalam pembelajaran 

matematika dapat membuat konsep Matematika menjadi lebih bermakna bagi 

siswa, karena konteks dapat menyajikan konsep matematika abstrak dalam bentuk 

representasi yang mudah dipahami siswa.  
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Panhuizen dalam Wijaya (2012: 32) mengemukakan bahwa konteks 

memiliki pengertian yang merujuk pada pembicaraan, fenomena kehidupan 

sehari-hari, cerita rekaan atau fantasi, atau bisa juga masalah Matematika secara 

langsung. 

2.1.7.2 Prinsip Pembelajaran Matematika Realistik 

Ada tiga prinsip PMR menurut Gravemeijer dalam Supinah dan Agus D.W 

(2009: 72-4). Prinsip tersebut yaitu guided reinvention, didactical 

phenomenology, dan self developed model. Ketiga prinsip tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.7.2.1 Guided Reinvention atau Menemukan Kembali Secara Seimbang 

Dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan matematisasi 

dengan masalah kontekstual yang realistik, dengan bantuan dari guru, siswa 

didorong atau ditantang untuk aktif bekerja. Siswa bahkan diharapkan dapat 

mengonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya. 

Pembelajaran tidak dimulai dari sifat-sifat, definisi, atau teorema, dan selanjutnya 

diikuti contoh-contoh, tetapi dimulai dengan masalah kontekstual nyata yang 

selanjutnya melalui aktivitas belajar siswa, diharapkan dapat ditemukan sifat, 

definisi, teorema, atau aturan oleh siswa sendiri. 

2.1.7.2.2 Didactical Phenomenology atau Fenomena Didaktik  

Topik-topik Matematika disajikan atas dasar aplikasi dan kontribusinya 

bagi perkembangan matematika. Pembelajaran matematika yang cenderung 

berorientasi pada memberi informasi atau memberitahu siswa dan memakai 

matematika yang sudah siap pakai untuk memecahkan masalah, diubah dengan 

menjadikan masalah sebagai sarana utama untuk mengawali pembelajaran, 
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sehingga memungkinkan siswa dengan caranya sendiri mencoba memecahkan 

masalah tersebut. Dalam memecahkan masalah tersebut, siswa diharapkan dapat 

melangkah ke arah matematisasi horisontal dan matematisasi vertikal.  

2.1.7.2.3 Self Developed Models atau Model Dibangun Sendiri oleh Siswa 

Ketika siswa mengerjakan masalah kontekstual, siswa mengembangkan 

suatu model. Model ini diharapkan dibangun sendiri oleh siswa, baik dalam 

proses matematisasi horisontal ataupun vertikal. Kebebasan yang diberikan 

kepada siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri atau kelompok, dengan 

sendirinya akan memungkinkan munculnya berbagai model pemecahan masalah 

buatan siswa 

2.1.7.3 Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik 

Zukardi dalam Aisyah dkk (2007: 7.20) menyatakan bahwa secara umum 

langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik yaitu sebagai berikut: 

(1) Persiapan; pada tahap ini, selain menyiapkan masalah kontekstual, guru 

harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam 

strategi  yang  mungkin  akan  ditempuh  siswa  dalam  menyelesaikan 

masalah tersebut, 

(2) Pembukaan; pada bagian ini, siswa diperkenalkan dengan strategi 

pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia 

nyata. Kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut 

dengan cara mereka sendiri,  

(3) Proses pembelajaran; pada tahap ini, siswa mencoba berbagai strategi 

untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya. Strategi 

tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. 
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Kemudian setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan siswa atau kelompok lain dan siswa atau kelompok lain memberi 

tanggapan terhadap hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Guru 

mengamati jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil 

mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan 

aturan atau prinsip yang bersifat lebih umum, 

(4) Penutup; setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui 

diskusi kelas, siswa diajak menarik simpulan dari pelajaran saat itu. Pada 

akhir pembelajaran, siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk 

matematika formal. 

Dalam PMR ini, siswa diminta untuk memecahkan masalah matematika 

yang berkaitan dengan keadaan nyata dalam  kehidupan sehari-hari. Guru harus 

dapat mengarahkan siswa untuk dapat menggunakan matematika sebagai cara 

untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Selanjutnya Cooper dan Harries (2003: 21) mengungkapkan bahwa 

a serious commitment to encouraging children to use mathematics to 
contribute to the solution of problems drawn from everyday life 
(whether textually represented in texts and tests or actually 
experienced in their lifeoutside school) between children’s everyday 
knowledge and experience and their more purely mathematical 
knowledge. 
 

Menurut pernyataan tersebut bahwa sebuah komitmen serius untuk mendorong 

anak-anak dalam menggunakan matematika sebagai kontribusi dalam 

penyelesaian masalah yang diambil dari kehidupan sehari-hari (baik yang 

disajikan secara tekstual, baik dalam teks dan tes atau pengalaman nyata dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat yang diambil dari kehidupan sehari-hari) 
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antara pengetahuan dan pengalaman siswa sehari-hari, dan pengetahuan 

matematika mereka yang lebih murni. 

2.1.8 Materi Sifat-sifat Bangun Ruang di Kelas IV Semester 2 

Salah satu standar kompetensi dalam silabus mata pelajaran Matematika 

kelas IV semester 2 yaitu memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan 

antarbangun datar, dengan kompetensi dasar yaitu menentukan sifat-sifat bangun 

ruang sederhana, dan menentukan jaring-jaring balok dan kubus. Pada SK dan KD 

ini, siswa kelas IV dituntut untuk dapat mencapai beberapa indikator pencapaian 

yaitu: (1) Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang sederhana, (2) menggambar 

bangun sesuai sifat-sifat bangun ruang yang diberikan, (3) menggambar berbagai 

jaring-jaring kubus dan balok, serta (4) mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan 

balok dari berbagai bentuk jaring-jaring bangun ruang. 

Menurut Mustaqim dan Astuty (2008: 207-12), dalam bangun ruang 

dikenal istilah sisi, rusuk, dan titik sudut. Istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: (1) sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang, (2) 

rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang, (3) titik 

sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. 

Beberapa sifat-sifat bangun ruang sederhana yang berkaitan dengan sisi, 

rusuk, dan titik sudutnya yaitu sebagai berikut: 

(1) Kubus 
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Kubus  adalah  sebuah  benda  ruang  yang  dibatasi  oleh  enam  buah 

persegi yang  berukuran sama. Sifat-sifat bangun ruang kubus yaitu:(1) 

Terdiri dari 6 buah sisi berbentuk persegi (bujur sangkar) yang berukuran 

sama, (2) terdiri dari 12 rusuk yang sama panjang, dan (3) terdiri dari 8 

titik sudut. 

(2) Balok  

 

Balok  adalah  sebuah  benda  ruang  yang  dibatasi  oleh  tiga  pasang 

(enam  buah)  persegi  panjang  di  mana  setiap  pasang  persegi  panjang 

saling sejajar (berhadapan) berukuran sama. Sifat-sifat bangun ruang balok 

yaitu: (1) Terdiri dari 6 sisi yang beberapa di antaranya berbentuk persegi 

panjang, (2) sisi yang berhadapan sama besar, (3) terdiri dari 12 rusuk 

dengan rusuk yang berhadapan sama panjang, dan (4) terdiri dari 8 titik 

sudut. 

(3) Tabung  

 

Bangun ruang tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi lengkung, sisi atas, 

dan sisi bawah. Tabung mempunyai 2 buah rusuk, tetapi tidak mempunyai 

titik sudut. 
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(4) Kerucut 

 

Bangun ruang kerucut mempunyai dua buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi 

lengkung. Kerucut hanya mempunyai sebuah rusuk dan sebuah titik sudut 

yang biasa disebut titik puncak. 

(5) Bola 

 

Bangun ruang bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang menutupi 

seluruh bagian ruangnya. 

Setelah mempelajari mengenai sifat-sifat dari berbagai bangun ruang 

seperti yang dijelaskan di atas, materi selanjutnya yang dipelajari yaitu materi 

Jaring-jaring Kubus dan Balok. Penjabaran mengenai materi ini yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Jaring-jaring kubus; bangun ruang kubus terbentuk dari beberapa bangun 

datar persegi. Gabungan dari beberapa persegi yang membentuk kubus 

disebut jaring-jaring kubus. Kubus mempunyai lebih dari satu jaring-

jaring. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut: 
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(2) Jaring-jaring balok; bangun ruang balok terbentuk dari beberapabangun 

datar persegi panjang. Gabungan dari beberapa persegi panjang yang 

membentuk balok disebut jaring-jaring balok. Balok mempunyai lebih dari 

satu jaring-jaring. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut: 

 
2.1.9 Penerapan PMR dalam Pembelajaran Sifat-sifat Bangun Ruang. 

Penerapan PMR dalam pembelajaran matematika materi Sifat-sifat Bangun 

Ruang Kelas IV semester II yaitu sebagai berikut: 

2.1.9.1 Persiapan Pembelajaran 

Beberapa persiapan sebelum pelaksanaan pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Guru terlebih dahulu mempelajari materi Sifat-sifat Bangun Ruang, 

(2) Menyusun rencana pembelajaran, 

(3) Menyiapkan alat peraga berupa kotak kado, kotak kapur, mainan dadu, 

kaleng susu, kaleng biskuit, topi kerucut, bola, dan lain-lain. 
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(4) Menyusun skenario pembelajaran. 

2.1.9.2 Proses Pembelajaran 

Beberapa kegiatan dalam proses pembelajaran antara lain yaitu: 

(1) Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

melakukan apersepsi, 

(2) Guru menjelaskan materi Sifat-sifat Bangun Ruang dengan meminta siswa 

memperhatikan berbagai bangun ruang yang ada di sekitar mereka, 

(3) Guru mengajukan masalah kontekstual kepada siswa yaitu: bangun ruang 

apa sering kalian temukan di rumah? Selanjutnya siswa diminta 

meninggalkan kelas dan dalam waktu 5 menit mencari 2 bangun ruang 

yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Guru meminta siswa untuk 

mengelompokkan berbagai bangun ruang yang telah mereka temukan 

tersebut berdasarkan bentuknya, 

(4) Guru  membagi  siswa menjadi 4 kelompok kecil dengan beranggotakan 

sebanyak 3-4 siswa dan  memberi  kesempatan  kepada  setiap  kelompok  

untuk  memecahkan masalah  tersebut, 

(5) Guru memperhatikan kegiatan siswa dan memberikan arahan kepada siswa 

yang kurang paham, 

(6) Guru meminta setiap perwakilan kelompok untuk membacakan hasil kerja 

mereka, 

(7) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya maupun 

menanggapi hasil kerja kelompok lain, 

(8) Guru memberikan ulasan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan 

dalam pembelajaran. 
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2.1.9.3 Penutup Pembelajaran 

Beberapa kegiatan dalam tahap penutup pembelajaran, meliputi: 

(1) Guru mengarahkan siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran dan 

secara perlahan membawa siswa ke matematika formal.Mengadakan 

evaluasi dengan memberikan soal-soal, 

(2) Guru bersama siswa mengoreksi hasil evaluasi, 

(3) Memberi tindak lanjut, 

(4) Memotivasi belajar siswa, 

(5) Menutup pembelajaran. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian tentang PMR pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa 

peneliti. Salah satu penelitian yang sejenis yaitu penelitian yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar matematika melalui PMR pada Materi Perkalian 

bagi Siswa Kelas III SD Negeri Bentar 01 Salem Brebes”, oleh Eka Yuliyasari 

(2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PMR dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada materi Perkalian di kelas III. Pada 

siklus I diperoleh hasil belajar yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

hasil prasiklus. Rata-rata nilai hasil belajar pada siklus I yaitu 56,79. Dari 28 

siswa, 13 siswa (46,43%) belum tuntas belajar. Kemudian pada siklus II, hasil 

belajar juga mengalami peningkatan rata-rata nilai menjadi 70,3. Dari 28 siswa, 3 

siswa (12%) belum tuntas belajar, sedangkan 25 siswa lainnya (88%) telah tuntas 

belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan PMR dapat 
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meningkatkan hasil belajar matematika pada materi Perkalian di Kelas III SD 

Negeri Bentar 01 Salem Brebes. 

Selain itu, penelitian lain yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV pada Materi Pecahan melalui Pembelajaran Matematika 

Realistik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  Sindangwangi  04  Bantarkawung  Brebes” 

oleh Meilan Sundari (2011), membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran 

matematika  realistik  pada  materi  Pecahan  dapat  meningkatkan  aktivitas  dan 

hasil belajar siswa. Peningkatan  tersebut dibuktikan dengan membandingkan 

hasil  tes  formatif  siklus  I  dengan  siklus  II. Hasil  belajar  siswa  pada  siklus  

I, rata-rata nilainya 66,1 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 66,67%, 

keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu 65%, dan skor performansi 

guru 74,52. Sementara pada siklus II, rata-rata nilai hasil belajar siswa mencapai 

77,67, dengan ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 83,33%, 

keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu 80,73%, dan skor 

performansi guru 84,91. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari 

siklus 1 ke siklus II. 

Penelitian-penelitian di atas bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa melalui PMR pada mata pelajaran Matematika dengan dua 

materi pelajaran yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ternyata 

PMR mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Meskipun telah 

banyak penelitian tentang penggunaan PMR, tetapi dalam pembelajaran 

matematika, penelitian harus terus dikembangkan.  

Untuk itu, dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti mencoba untuk 

menggunakan PMR untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 
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materi Sifat-sifat Bangun Ruang pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 

Karanganyar Purbalingga. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Eka Yuliyasari dan Meilan Sundari, di mana jenis penelitian, mata pelajaran, 

dan pendekatan pembelajaran yang digunakan sama, yang membedakan yaitu 

penerapan pendekatan PMR pada materi yang diajarkan. Eka Yuliyasari 

menerapkan pendekatan PMR pada materi Perkalian, Meilan Sundari 

menerapkannya pada meteri Pecahan, dan peneliti sendiri menerapkan pendekatan 

PMR ini pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran Matematika selalu berkaitan dengan bilangan, pecahan, 

rumus, dan angka-angka yang pada umumnya dianggap sulit dan membosankan 

oleh para siswa. Anggapan tersebut membuat siswa merasa enggan untuk 

mempelajari matematika. Selain itu, penerapan metode ceramah dan pemberian 

tugas yang disampaikan oleh guru kurang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran matematika menjadi monoton dan 

hasil belajar yang dicapai kurang optimal. 

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika yaitu dengan menerapkan suatu pendekatan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Dalam PMR, guru selalu melibatkan 

siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran, dan sebisa mungkin mengaitkan 

matematika dengan kehidupan nyata. Pembelajaran matematika yang dekat 

dengan objek dan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, akan 

membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih bermanfaat dan bermakna bagi 
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siswa, sehingga siswa menjadi lebih memahami mengenai pentingnya 

mempelajari matematika dalam keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Melalui pendekatan PMR, diharapkan siswa dapat menerapkan konsep 

materi pelajaran Matematika dalam kehidupan sehari-hari tanpa perasaan enggan 

ketika mempelajari matematika, sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri 1 Maribaya akan mengalami peningkatan. Selain itu, diharapkan 

guru dapat menyampaikan pembelajaran matematika melalui pendekatan ini 

dengan langkah-langkah atau prosedur yang benar, sehingga performansi guru 

juga akan mengalami peningkatan. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis tindakan 

sebagai berikut: 

(1) Penerapan PMR dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Maribaya pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang. 

(2) Penerapan PMR dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Maribaya pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang. 

(3) Penerapan PMR dapat meningkatkan performansi guru dalam proses 

pembelajaran matematika pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas (PTK). 

Menurut Wiraatmaja (Yonny dkk 2006: 165-6), penelitian tindakan kelas adalah 

bagaimana sekelompok guru dapat mengaorganisasi kondisi praktik belajar dan 

pembelajaran dari pengalaman mereka sendiri, dapat mencobakan suatu gagasan 

perbaikan dalam praktik pembelajaran mereka dan melihat pengaruh nyata dari 

upaya tersebut.  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui minimal dua 

siklus, di mana pada masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap penting. Arikunto, 

Suhardjono, dan Supardi (2009: 75-80) mengemukakan bahwa dalam PTK terdiri 

dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.1.1   Perencanaan (Planning) 

Dalam tahap ini, peneliti menentukan titik fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran 

matematika  pada  materi  Sifat-sifat  Bangun  Ruang  melalui  pendekatan  PMR 

di  kelas  IV  SD  Negeri  1  Maribaya  karanganyar  Purbalingga,  kemudian 

membuat sebuah instrumen penilaian dan pengamatan untuk membantu peneliti 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung, sehingga pelaksanaan 

tindakan kelas yang akan dilakukan terjadi secara realistis dan tidak ada yang 

ditutup-tutupi. 
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Tahap kedua dari penelitian tindakan kelas yaitu pelaksanaan tindakan yang 

berupa pelaksanaan pembelajaran matematika pada materi Sifat-sifat Bangun 

Ruang di kelas IV SD Negeri 1 Maribaya karanganyar Purbalingga melalui 

pendekatan PMR.  

3.1.3 Pengamatan (Observing) 

 Tahap ini sebenarnya berjalan bersamaan dengan pelaksanaan. 

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Jadi keduanya 

berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Peneliti melakukan pengamatan dan 

mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan instrumen 

observasi yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat terhadap 

proses belajar siswa dan performansi guru. Pengamatan terhadap performansi guru 

dilakukan oleh guru mitra menggunakan lembar observasi yang telah disusun oleh 

peneliti. 

3.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh peneliti setelah selesai melakukan 

tindakan untuk menemukan hal-hal yang sudah dan atau belum sesuai dengan 

rancangan dan mengetahui secara cermat mengenai hal-hal yang masih perlu 

diperbaiki. 
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian direncanakan akan dilaksanakan minimal dalam dua siklus. 

Siklus I terdiri dari 3 pertemuan. Pertemuan pertama selama 3 jp digunakan untuk 

pembelajaran, pertemuan kedua selama 2 jp juga digunakan untuk pembelajaran, 

dan pertemuan ketiga selama 2 jp digunakan untuk tes formatif siklus I. 

Selanjutnya, siklus II hanya terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama selama 2 

jp digunakan untuk pembelajaran dan pertemuan kedua selama 3 jp untuk 

pembelajaran dan tes formatif siklus II, di mana 2 jp untuk pembelajaran dan 

sisanya 1 jp untuk tes formatif siklus II.  

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Prosedur pelaksanaan pada siklus I ini meliputi empat tahap, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.2.1.1 Perencanaan 

Pada tahap ini, guru melakukan berbagai kegiatan di antaranya yaitu: (1) 

mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah serta mengembangkan pemecahan 

masalah kaitannya dengan sifat-sifat bangun ruang sederhana yang ada di sekitar 

siswa, (2) merancang rencana pembelajaran sesuai indikator pelaksanaan siklus I, 

yaitu menyebutkan sifat-sifat bangun ruang sederhana, (3) merancang alat peraga 

dan media pembelajaran berupa bangun ruang sederhana yang sering ditemui 

siswa dalam kehidupan sehari-hari seperti kado, kotak bekas, mainan, topi 

kerucut, bola, dan berbagai benda ruang lain, (4) menyusun lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru lengkap dengan deskriptornya, dan 

(5) menyusun tes formatif siklus I.  
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap tindakan merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah 

dibuat. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut: 

(1) menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, (2) menyiapkan permasalahan 

aktual yang berhubungan dengan sifat-sifat bangun ruang dalam kehidupan 

sehari-hari siswa, (3) menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru, kemudian memberikannya kepada observer untuk mengamati 

dan menilai proses pembelajaran, (4) melakukan pengelolaan kelas dengan 

mengondisikan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan mempresensi 

sebanyak 15 siswa, (5) menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu setelah 

mengikuti pembelajaran, kalian dapat mengelompokkan, menentukan, dan 

menggambar berbagai bangun ruang sederhana, (6) melaksanakan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan PMR, dan (7) pada akhir siklus I, 

siswa mengerjakan tes formatif. 

3.2.1.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: (1) 

aktivitas siswa; hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengamati aktivitas siswa 

yaitu perhatian siswa terhadap penjelasan guru, keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan kepada guru, keterlibatan siswa dalam memecahkan 

masalah yang diberikan guru, kerjasama siswa dalam kelompok, keterlibatan 

siswa dalam diskusi kelompok, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya, keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat, dan 

ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan (2) 

performansi guru; pengamatan performansi guru difokuskan pada RPP dan 
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pelaksanaan pembelajaran khususnya mengenai penguasaan materi pembelajaran, 

pengondisian kelas, dan pelaksanaan langkah-langkah PMR. 

3.2.1.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus I, dan digunakan untuk 

merencanakan siklus II atau tindakan berikutnya, kemudian dari hasil analisis 

tersebut digunakan sebagai perbaikan untuk pelaksanaan siklus II. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Prosedur pelaksanaan pada siklus II terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

3.2.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan di siklus II ini, guru melakukan berbagai kegiatan 

di antaranya yaitu: (1) mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan 

mengembangkan pemecahan masalah kaitannya dengan berbagai jaring-jaring 

bangun ruang kubus dan balok yang ada di sekitar siswa, (2) merancang rencana 

pembelajaran sesuai indikator pelaksanaan siklus II, yaitu menggambar dan 

mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan balok, (3) merancang alat peraga dan 

media pembelajaran berupa beberapa kotak bekas lampu, kotak kapur, kotak pasta 

gigi, dan berbagai kotak berbentuk kubus dan balok yang sering ditemui siswa 

dalam kehidupan sehari-hari, (4) mempersiapkan permasalahan aktual kaitannya 

dengan berbagai bentuk jaring-jaring kubus dan balok, (5) menyusun lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru lengkap dengan 

deskriptornya, dan (6) menyusun tes formatif siklus II.  
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3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, (2) menyiapkan permasalahan 

aktual yang berhubungan dengan jaring-jaring kubus dan balok, (3) menyiapkan 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru, kemudian 

memberikannya kepada observer untuk mengamati dan menilai proses 

pembelajaran, (3) melakukan pengelolaan kelas dengan mengondisikan kesiapan 

siswa  dalam  mengikuti  pembelajaran  dan  mempresensi sebanyak 15 siswa, (4) 

menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah melaksanakan kegiatan  

pembelajaran,  kalian  dapat  menggambar  dan  mengidentifikasi berbagai bentuk  

jaring-jaring  kubus  dan  balok,  (5)  melaksanakan  pembelajaran matematika 

dengan menggunakan langkah-langkah pelaksanaan PMR, dan (6) pada akhir 

siklus II, siswa mengerjakan tes formatif siklus II.  

3.2.2.3 Pengamatan 

Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  maka  pengamatan  difokuskan  pada: 

(1) aktivitas  siswa;  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  mengamati  

aktivitas siswa yaitu perhatian siswa terhadap penjelasan guru, keberanian siswa 

dalam mengajukan pertanyaan kepada guru, keterlibatan siswa dalam 

memecahkan masalah yang diberikan guru, kerjasama siswa dalam kelompok, 

keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok, keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat, dan ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru dan (2) performansi guru; pengamatan performansi guru 

difokuskan pada RPP dan pelaksanaan pembelajaran khususnya mengenai 
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penguasaan materi pembelajaran, pengondisian kelas, dan pelaksanaan langkah-

langkah PMR. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Selain untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa, 

analisis juga dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses 

belajar mengajar pada siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis refleksi pada siklus I dan II terhadap aktivitas 

dan hasil belajar siswa serta performansi guru, peneliti akan menyimpulkan 

apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Jika aktivitas belajar dan hasil 

belajar  siswa  serta  performansi  guru  sesuai  atau  melampaui  indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan, maka PMR dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 

Karanganyar Purbalingga. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu siswa dan guru SD Negeri 

1 Maribaya Karanganyar Purbalingga. 

(1) Siswa; siswa yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas IV semester 

2 Sekolah Dasar Negeri 1 Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Purbalingga, tahun pelajaran 2011/2012. Jumlah siswa sebanyak 15 siswa, 

yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Data siswa 

selengkapnya ada pada lampiran 2, 
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(2) Guru; guru yang menjadi subjek penelitian di sini yaitu peneliti sendiri 

sebagai pelaksana dalam kegiatan pembelajaran matematika materi Sifat-

sifat Bangun Ruang dengan menggunakan pendekatan PMR. 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 

Maribaya, Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai bulan Maret sampai 

Agustus tahun 2012. 

 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Di bawah ini akan dibahas mengenai sumber, jenis, teknik, dan alat 

pengumpul data. 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan 

kualitatif. 

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dapat dianalisis secara deskriptif dan 

berbentuk bilangan. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang diperoleh berupa 

nilai hasil belajar siswa dari tes formatif yang diberikan pada setiap akhir siklus I 

dan II. 

3.5.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman siswa terhadap materi 
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pembelajaran yang disampaikan. Data yang akan dikumpulkan berupa data hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran 

melalui pendekatan PMR dan performansi guru dalam pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan PMR pada siklus I dan siklus II. 

3.5.2 Sumber Data 

Sumber data yang dalam penelitian tindakan kelas ini berasal dari siswa, 

guru, dan dokumen SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga. 

3.5.2.1 Siswa 

Dari siswa akan diambil data berupa aktivitas belajar siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran matematika pada materi Sifat-sifat Bangun 

Ruang melalui pendekatan PMR dan nilai hasil tes formatif yang dilaksanakan 

pada akhir setiap siklus I dan II. 

3.5.2.2 Guru 

Dari guru data diambil selama pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru mitra (observer). Data yang diambil berupa data hasil pengamatan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMR 

selama proses penelitian, dengan menggunakan alat penilaian kemampuan guru 

(APKG), baik APKG I untuk menilai RPP maupun APKG II untuk menilai 

pelaksanaan pembelajaran. 

3.5.2.3 Dokumen 

 Dokumen yang diperoleh berupa data siswa kelas IV tahun ajaran 

2011/2012 SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga yang meliputi daftar 

nama, nilai tes formatif , dan aktivitas belajar siswa selama berlangsungnya 

penelitian. 
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3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik tes dan non tes. 

3.5.3.1 Teknik  Tes 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data berupa nilai hasil tes formatif 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMR. Tes ini 

dilaksanakan setiap akhir siklus. Prosedur yang digunakan dalam tes yaitu tes 

akhir dengan jenis tes tertulis dalam bentuk isian. Tes formatif dilaksanakan pada 

akhir siklus I dan II. 

3.5.3.2 Teknik Non Tes 

Selain teknik tes, pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik non tes 

dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. 

3.5.3.2.1 Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti dan guru mitra pada saat 

pembelajaran berlangsung. Metode observasi yang digunakan yaitu observasi 

non-partisipatif,  artinya  peneliti  tidak  terjun  langsung  dalam  kegiatan  yang 

diteliti. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

belajar  siswa  dan  lembar  observasi  performansi   guru  yang  diambil  pada 

setiap kegiatan pembelajaran. Observasi terhadap siswa dilakukan untuk 

mengetahui  tingkat  keaktifan  siswa  selama  mengikuti  pembelajaran 

matematika dengan pendekatan PMR dan observasi terhadap guru dilakukan 

untuk mengetahui penampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan 

pendekatan PMR.  
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3.5.3.2.2 Dokumentasi 

Dokumentasi meliputi data nilai hasil belajar matematika materi Sifat-sifat 

Bangun Ruang kelas IV semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 SD Negeri 1 

Maribaya Karanganyar Purbalingga, lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, 

dan foto-foto kegiatan yang diambil ketika pembelajaran dengan menggunakan 

PMR berlangsung. 

3.5.4 Alat Pengumpul Data 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa soal-soal tes dan 

pedoman observasi. 

3.5.4.1 Soal-soal Tes 

Soal-soal tes merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk 

mengumpukan data berupa nilai hasil belajar siswa yang dilakukan pada setiap 

akhir siklus dengan menggunakan teknik tes dalam bentuk tes formatif. 

Pembuatan soal tes formatif berpedoman pada kisi-kisi soal yang disusun 

sebelumnya oleh peneliti. Kisi-kisi soal, analisis butir soal, dan kunci jawaban 

berikut soal tes formatif siklus I maupun II selengkapnya ada pada lampiran 22, 

23, 24, 25, 47, 48, 49, dan 50.  

3.5.4.2 Pedoman Observasi 

Lembar  pengamatan  merupakan  alat  atau  instrument  yang  digunakan 

untuk mengumpulkan data berupa aktivitas belajar siswa dan performansi guru 

selama pembelajaran berlangsung. Instrumen yang digunakan untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa berupa lembar pengamatan aktivitas siswa. Sementara 

instrumen untuk mengamati performansi guru berupa instrumen Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG), yang terdiri dari APKG 1 untuk menilai rencana 
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pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan APKG 2 untuk menilai pelaksanaan 

pembelajaran. Lembar pengamatan beserta deskriptornya selengkapnya ada pada 

lampiran 4, 5, dan 6. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah data hasil belajar siswa, 

aktivitas belajar siswa, dan performansi guru. Secara lebih rinci data yang akan 

dianalisis yaitu sebagai berikut: 

3.6.1 Data Nilai Hasil Belajar Siswa 

Teknik analisis data nilai hasil belajar siswa digunakan untuk menganalisis 

data nilai hasil tes formatif pada siklus I dan II. Rumus-rumus yang digunakan 

untuk menganalisis data tersebut yaitu sebagai berikut: 

3.6.1.1 Nilai Akhir Hasil Belajar Siswa  

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar siswa digunakan rumus sebagai 

berikut: 

=  x bobot soal 

Keterangan: 

NA  = Nilai Akhir 

  = Skor perolehan 

  = Skor maksimal 

Bobot soal = Bobot soal keseluruhan 

(BSNP 2007: 25) 
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3.6.1.2 Rata-rata Nilai 

Untuk menentukan rata-rata nilai digunakan rumus sebagai berikut: 

NR = 
∑  

Keterangan: 

NR = Nilai Rata-rata 

 = Nilai Akhir 

SN = Banyak Siswa 

(Poerwanti dkk 2008: 6-25) 

3.6.1.3 Tingkat Tuntas Belajar Klasikal 

Untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 = ∑  
∑

  X 100% 

Keterangan: 

 = Tuntas belajar klasikal 

∑N  = Banyak siswa yang tuntas belajar (nilai ≥ 65) 

∑SN  = Banyak Siswa 

(Aqib dkk 2010: 41) 

3.6.2 Data Aktivitas Belajar Siswa 

Data  aktivitas Belajar siswa diperoleh dari hasil pengamatan terhadap  

berbagai  aktivitas atau  kegiatan  siswa  selama  mengikuti  proses  pembelajaran.  

Untuk  mengetahui  seberapa  besar  keaktifan  siswa  tersebut, analisis  dilakukan  

terhadap  data  hasil  pengamatan dengan menggunakan rumus-rumus  melalui  
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persentase. Adapun  perhitungan  persentase  keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 

∑S
SN x SM

100% 

Keterangan: 

PK = Persentase keaktifan siswa 

∑s = Jumlah skor perolehan 

SN = Banyak siswa 

SM = Skor Maksimal 

Berdasarkan persentase aktivitas tersebut akan didapatkan kriteria sebagai 

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 dkk 2010: 175-6) 

3.6.3 Data Hasil Observasi Performansi Guru 

Untuk mengetahui skor perolehan dari hasil observasi performansi guru, 

digunakan rumus sebagai berikut: 

2
3  

Keterangan: 

NA = Nilai akhir 

N1 = Nilai APKG I 
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N2 = Nilai APKG II  

(Pedoman PPL UNNES 2011: 16) 

Skala nilai performansi guru yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Skala Nilai Perfomansi Guru  

No Nilai Angka Nilai Huruf 
1 86 – 100 A 
2 81 – 85 AB 
3 71 – 80 B 
4 66 – 70 BC 
5 61 – 65 C 
6 56 – 60 CD 
7 51 – 55 D 
8 < 51 E 

 
(Pedoman Akademik UNNES 2011: 54) 

 
3.7 Indikator Keberhasilan 

Pendekatan PMR dikatakan berhasil jika aktivitas belajar siswa, hasil 

belajar siswa, dan performansi guru selama penelitian berlangsung telah 

memenuhi indikator keberhasilan sebagai berikut:  

3.7.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran lebih dari 75%. Kegiatan 

tersebut meliputi: perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru, keberanian 

siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru, keterlibatan siswa memecahkan 

masalah yang diberikan guru, kerjasama siswa dalam kerja kelompok, keterlibatan 

siswa dalam diskusi kelompok, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya, keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat, dan 

ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 
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3.7.2  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada rata-rata kelas sekurang-kurangnya 65 dan 

persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang 

memperoleh skor ≥ 65). 

3.7.3  Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Skor performansi guru dalam pembelajaran minimal B (≥71). 

  



52 
 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Peneliti telah melakukan penelitian menggunakan pendekatan Pembelajaran 

Matematika Realistik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

materi Sifat-sifat Bangun Ruang pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya 

Karanganyar Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan melalui dua siklus, yang 

dimulai dari tanggal 11 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 2 Juni 2012. Hasil 

penelitian dari siklus I dan II meliputi hasil tes dan nontes. Hasil tes siklus I dan II 

berupa nilai tes formatif dan hasil nontes berupa data pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Adapun hasil penelitian dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan pada Siklus I 

Berikut ini akan dipaparkan data pelaksanaan tindakan pada siklus I. Data 

yang akan disampaikan meliputi paparan data hasil belajar, hasil observasi proses 

pembelajaran, refleksi, dan revisi. 

4.1.1.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar yang akan disajikan berupa nilai hasil tes formatif. Tes 

formatif siklus I pada mata pelajaran Matematika materi Sifat sifat Bangun Ruang 

melalui pendekatan PMR di kelas IV SD Negeri 1 Maribaya dilaksanakan pada 

tanggal 18 Mei 2012. Dari hasil tes formatif tersebut diperoleh data nilai sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1 Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus I 

Nilai Banyak 
Siswa 

Jumlah 
Nilai 

Persentase 
% 

Ketuntasan 

Tuntas Blm Tuntas 
100 2 200 13,33 2 - 
93 1 93 0,66 1 - 
86 2 172 13,33 2 - 
76 1 76 0,66 1 - 
73 1 73 0,66 1 - 
70 2 140 13,33 2 - 
66 2 132 13,33 2 - 
50 3 150 20 - 3 
33 1 33 0,66 - 1 

Jumlah 15 1079 100 11 4 
Rata-rata 71,93 73,33% 26,66% 

 
Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa nilai tes formatif yang 

diperoleh tiap siswa berbeda. Pada tes formatif siklus I ini, dari 15 siswa yang 

mengikuti tes formatif, masih ada 4 siswa yang memperoleh nilai kurang dari 

KKM mata pelajaran Matematika yang telah ditentukan yaitu 65. Sementara itu, 

11 siswa lainnya sudah mampu memperoleh nilai di atas KKM. Mereka mampu 

memperoleh nilai di atas 65 sebagai batas ketuntasan minimal, yang dijadikan 

sebagai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di 

kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga pada materi Sifat-sifat 

Bangun Ruang melalui pendekatan PMR ini. 

Selain nilai hasil tes formatif, besar persentase ketuntasan belajar klasikal 

siswa  juga  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  ini. 

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I, diperoleh persentase ketuntasan belajar 

klasikal siswa sebesar 73,33. Persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

dengan  nilai  KKM  sebesar  65,  dapat  digambarkan  dengan  diagram  di  

bawah  ini: 
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Tabel 4.2 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No
. Indikator Skor Keberhasilan 

(%) Kriteria 

1. Perhatian siswa siswa terhadap 
penjelasan guru. 42,5 70,83 Tinggi 

2. 
Keberanian siswa dalam 
mengajukan pertanyaan kepada 
guru. 

34 56,67 Tinggi 

3. 
Keterlibatan siswa dalam 
memecahkan masalah yang 
diberikan guru. 

46,5 77,50 Sangat 
tinggi 

4. Kerjasama siswa dalam kerja 
kelompok. 42 70 Tinggi 

5 Keterlibatan siswa dalam diskusi 
kelompok. 45 75 Sangat 

tinggi 

6 
Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

36,5 60,83 Tinggi 

7 
Keberanian siswa dalam 
mengemukakan tanggapan atau 
pendapat. 

35,5 59,17 Tinggi 

8 
Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru. 

44,5 74,17 Tinggi 

Jumlah 326,5 544,17 
Tinggi 

Rata-rata 40,81 68,02 
 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa dari delapan indikator 

yang ada, indikator ke-3 merupakan indikator yang mencapai persentase paling 

tinggi yaitu sebesar 77,50 dengan kriteria sangat tinggi dan indikator yang 

persentasenya paling rendah yaitu indikator ke-2 yang hanya mencapai persentase 

sebesar 56,67 dengan kriteria tinggi. Sementara keberhasilan untuk indikator 

pertama mencapai persentase sebesar 70,83 dengan kriteria tinggi, indikator ke-4 

mencapai persentase sebesar 70 dengan kriteria tinggi, indikator ke-5 mencapai 

persentase sebesar 75 dengan kriteria sangat tinggi, indikator ke-6 mencapai 

persentase 60,83 dengan kriteria tinggi, indikator ke-7 hanya mencapai persentase 
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59,16 dengan kriteria tinggi, dan indikator ke-8 mencapai perentase sebesar 76,16 

dengan kriteria sangat tinggi. Keaktifan siswa pada siklus I ini masuk dalam 

kriteria tinggi dengan perolehan persentase keberhasilan klasikal aktivitas siswa 

sebesar 68,01. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam siklus I pada tiap 

pertemuan dapat dilihat pada lampiran 26 dan 27. 

Selain mengamati aktivitas belajar siswa, pengamatan juga dilakukan 

terhadap performansi guru yang meliputi pengamatan atau tepatnya penilaian 

terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan APKG 1 

dan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan APKG 2. Rangkuman hasil 

penilaian terhadap performansi guru pada siklus I  yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus 1 

No 
Alat Penilaian 

Kemampuan Guru 
(APKG) 

Nilai APKG 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Ketercapaian 

Siklus I Skor Nilai Skor Nilai 

1 Penilaian RPP (APKG 1) 21 75 23 82,14 78,57 

2 Penilaian Pelaksanaan 
Pembelajaran (APKG 2) 25 78,12 27 84,38 81,25 

Nilai Akhir Performansi Guru 77,08 83,63 80,05 
Kategori AB 

 
Dari tabel 4.3, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap RPP yang dibuat 

guru pada siklus I diperoleh rata-rata nilai sebesar 78,57. Sementara itu, dari 

penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran diperoleh rata-rata nilai sebesar 

81,25. Dari data di atas, diketahui pula perolehan nilai akhir performansi guru 

pada siklus I yaitu sebesar 80,05 dengan kategori AB. Data selengkapnya 

mengenai hasil penilaian performansi guru pada setiap pertemuannya terdapat 

pada lampiran 30 dan 31. 
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4.1.1.3 Refleksi 

Penerapan pendekatan PMR pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang yang 

diberikan kepada siswa kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

pada siklus I tampaknya belum dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan terhadap aktivitas siswa saat mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan PMR, siswa belum sepenuhnya dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan 

rendahnya rata-rata skor dan keberhasilan klasikal aktivitas siswa pada setiap 

pertemuan dalam siklus I. Jika dibandingkan dengan pertemuan pertama, memang 

terjadi peningkatan rata-rata skor dan persentase keberhasilan klasikal aktivitas 

siswa pada pertemuan kedua, yaitu dari rata-rata skor 40,81 pada pertemuan 

pertama menjadi 50,5 pada pertemuan kedua dan dari persentase keberhasilan 

klasikal aktivitas siswa yang hanya mencapai 64,79 dengan kriteria tinggi pada 

pertemuan pertama menjadi sebesar 68,02% dengan kriteria tinggi pada 

pertemuan kedua. Akan tetapi, peningkatan tersebut masih dipandang kurang, 

masih ada beberapa siswa yang belum maksimal dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan pembelajaran yang di arahkan guru. Misalnya, saat memecahkan masalah 

yang disampaikan guru, masih ada 4 orang siswa yang tidak melibatkan diri 

dalam memecahkan masalah tersebut. Selain itu, dalam kerja kelompok dan 

diskusi, masih ada 5 siswa yang kurang aktif, masih suka bermain-main, dan 

mengganggu kelompok lain.  

Selain aktivitas siswa, performansi guru pada siklus I juga masih belum 

maksimal. Hal ini dapat  terlihat dari perolehan nilai performansi guru. Meskipun 

terjadi peningkatan nilai dari pertemuan pertama yaitu dari perolehan nilai sebesar 
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77,08 dengan kategori B menjadi 83,63 pada pertemuan kedua dengan kategori 

AB, namun dalam pelaksanaannya, guru masih kurang persiapan dalam 

melaksanakan pembelajaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang kurang sesuai 

dengan RPP. Guru juga masih belum dapat memperhatikan dan mengarahkan 

kegiatan seluruh siswa dalam memecahkan masalah, mengerjakan tugas, dan kerja 

kelompok, sehingga ada beberapa siswa yang bermain-main dan mengganggu 

siswa lain.   

Aktivitas siswa dan performansi guru yang belum maksimal sangat 

berpengaruh terhadap perolehan nilai hasil belajar siswa. Berdasarkan nilai hasil 

tes formatif pada siklus I, rata-rata nilai yang diperoleh siswa yaitu hanya sebesar 

71,26 dengan ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 73,33% dari indikator 

ketuntasan sebesar 75%.  

Setelah melihat hasil dari pelaksanaan siklus I ini, peneliti akan lebih 

meningkatkan upaya agar para siswa memiliki sikap tanggung jawab dan 

kesadaran yang penuh dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran yang 

diarahkan guru. Peneliti akan memberikan perlakuan dan perhatian khusus kepada 

siswa-siswa yang bermasalah dalam kegiatan pembelajaran, dengan harapan agar 

terjadi perbaikan dan peningkatan yang positif pada siswa tersebut. 

Penjelasan di atas menunjukkan masih banyak kekurangan pada siklus I, 

baik dilihat dari hasil dan aktivitas belajar siswa serta performansi guru dalam 

pembelajaran. Dengan memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada siklus I, hasil 

refleksi pada siklus I ini akan dijadikan landasan untuk pelaksanaan siklus II agar 

dapat berjalan dengan baik. 
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4.1.1.4 Revisi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran siklus I, banyak hal yang 

masih perlu direvisi. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa serta performansi guru. Untuk memperbaiki kesalahan dan 

kekurangan dari siklus I, maka perlu ada perbaikan yaitu dengan diadakannya 

siklus II. 

Salah satu hal yang perlu direvisi yaitu performansi guru. pada siklus I, 

guru masih belum sepenuhnya dapat memperhatikan dan mengarahkan aktivitas 

belajar siswa, sehingga masih ada siswa yang tidak mau melaksanakan tugas yang 

diberikan guru, bermain sendiri, dan menggangu teman lain. Hal ini menyebabkan 

perolehan nilai hasil belajar menjadi kurang memuaskan. Pada pelaksanaan siklus 

II, peneliti berencana untuk meningkatkan performansi guru dengan cara 

mempersiapkan RPP dengan lebih matang, mempelajari materi pembelajaran 

secara lebih mendalam, mencari alternatif kegiatan pembelajaran yang menarik 

bagi siswa, dan memberi perhatian lebih kepada siswa yang tidak melaksanakan 

arahan dan tugas dari guru. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Setelah peneliti melakukan refleksi dan revisi terhadap hasil pembelajaran 

matematika materi Sifat-sifat Bangun Ruang melalui pendekatan PMR pada siklus 

I, diketahui bahwa hasil pembelajaran yang diperoleh masih kurang memuaskan, 

sehingga peneliti perlu melaksanakan siklus II. Penelitian tindakan pada siklus II 

dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan dan hasil tindakan pada 

pembelajaran siklus I. Secara rinci hasil pembelajaran pada siklus II dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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4.1.2.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Setelah diadakan tes formatif siklus II pada pelaksanaan pembelajaran 

matematika materi Jaring-jaring Kubus dan Balok melalui pendekatan PMR di 

kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga, diperoleh data nilai 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus II 

Nilai 
Banyak 
Siswa 

Jumlah 
Nilai 

Persentase 
% 

Ketuntasan 
Tuntas Blm 

Tuntas 
100 4 400 26,66 4 - 
90 3 270 20 3 - 
85 4 340 26,66 4 - 
80 1 80 0,66 1 - 
65 1 65 0,66 1 - 
60 1 60 0,66 - 1 
50 1 50 0,66 - 1 

Jumlah 15 1265 100 13 2 

Rata-rata 84,33 86,66% 13,33% 

 
Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai tes formatif yang 

diperoleh siswa berbeda-beda. Meskipun masih ada 2 siswa yang memperoleh 

nilai kurang dari KKM pada siklus II, namun tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai kurang dari 50. Rata-rata nilai yang diperoleh juga cukup tinggi yaitu 84,33. 

Perolehan rata-rata nilai sebesar 84,33 tersebut membuktikan bahwa pembelajaran 

yang dilaksanakan dapat dikategorikan berhasil. Sementara itu, keberhasilan 

dalam pembelajaran ini juga dapat dilihat berdasarkan persentase ketuntasan 

belajar klasikal siswa yang diperoleh. Persentase ketuntasan belajar siswa dengan 

nilai KKM sebesar 65, dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini: 
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Tabel 4.5 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Indikator Skor Keberhasilan (%) Kriteria 

1. Perhatian siswa siswa terhadap 
penjelasan guru. 51 85 Sangat 

tinggi 

2. Keberanian siswa dalam mengajukan 
pertanyaan kepada guru. 45 75 Sangat 

tinggi 

3. Keterlibatan siswa dalam memecahkan 
masalah yang diberikan guru. 53 88,33 Sangat 

tinggi 

4. Kerjasama siswa dalam kerja 
kelompok. 53,5 89,17 Sangat 

tinggi 

5 Keterlibatan siswa dalam diskusi 
kelompok. 53 88,33 Sangat 

tinggi 

6 Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil kerjanya. 48 80 Sangat 

tinggi 

7 
Keberanian siswa dalam 
mengemukakan tanggapan atau 
pendapat. 

45,5 75,83 Sangat 
tinggi 

8 Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru. 55 91,67 Sangat 

tinggi 
Jumlah 404 673,33 Sangat 

tinggi Rata-rata 50,5 84,17 
 
Berdasarkan tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa dari delapan indikator 

yang disebutkan di atas, indikator ke-8 merupakan indikator yang mencapai 

persentase paling tinggi yaitu sebesar 91,67 dengan kriteria sangat tinggi, 

sedangkan  indikator  yang  persentasenya  paling  rendah  yaitu  indikator  ke-2 

yang hanya mencapai persentase sebesar 75 dengan kriteria sangat tinggi. 

Sementara  itu,  keberhasilan  untuk  indikator  pertama  mencapai  persentase 

sebesar 85 dengan kriteria sangat tinggi, indikator ke-3 dapat mencapai persentase 

sebesar  88,33  dengan  kriteria  sangat  tinggi,  indikator  ke-4 mencapai 

persentase sebesar 89,17 dengan kriteria sangat tinggi, indikator ke-5 mencapai  

persentase  90  dengan  kriteria  sangat  tinggi,  indikator ke-6 mencapai 

persentase sebesar 80 dengan kriteria sangat tinggi, dan indikator ke-7 mencapai 

persentase sebesar 75,83 dengan kriteria sangat tinggi. Keaktifan siswa  pada  

siklus  II  ini  tergolong  dalam  kriteria  sangat  tinggi  karena memperoleh  
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persentase  keberhasilan  klasikal aktivitas siswa sebesar 85,79. Hasil  

pengamatan  terhadap  aktivitas  siswa  dalam  siklus  II  pada tiap pertemuan 

dapat dilihat pada lampiran 51 dan 52. 

Selain mengamati aktivitas belajar siswa, pengamatan juga dilakukan 

terhadap performansi guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan tersebut meliputi pengamatan atau tepatnya penilaian terhadap 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan APKG 1 dan 

pelaksanaan  pembelajaran  dengan  menggunakan  APKG 2.  Rangkuman  hasil 

penilaian terhadap performansi guru pada siklus II yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus II 

No 
Alat Penilaian 

Kemampuan Guru 
(APKG) 

Nilai APKG 
Pertemuan 1  Pertemuan 2 Ketercapaian 

Siklus II Skor Nilai Skor Nilai 
1 Penilaian RPP (APKG 1) 24 85,71 26 92,85 89,28 

2 Penilaian Pelaksanaan 
Pembelajaran (APKG 2) 28 87,50 29 90,62 89,06 

Nilai Akhir Performansi Guru 86,90 91,36 89,13 
Kategori A 

 
Dari tabel 4.6, dapat diketahui bahwa dari penilaian terhadap RPP pada 

siklus I diperoleh rata-rata nilai sebesar 89,28. Sementara dari penilaian terhadap 

pelaksanaan pembelajaran diperoleh rata-rata sebesar 89,06. Tabel 4.6 juga 

menunjukkan perolehan nilai akhir performansi guru pada siklus II yaitu sebesar 

89,13 dengan kategori A. Data selengkapnya mengenai hasil penilaian 

performansi guru tiap pertemuannya ada pada lampiran 55, 56, dan 57. 

4.1.2.3 Refleksi 

Kurang berhasilnya pembelajaran pada siklus I membuat peneliti merasa 

perlu melaksanakan tindakan pada siklus II sebagai rangkaian dari tindakan 
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penelitian tindakan kelas ini. Penggunaan Pendekatan PMR dalam siklus II pada 

materi Sifat-sifat Bangun Ruang di kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar 

Purbalingga sudah dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada siklus II.  Pada siklus I rata-rata skor aktivitas belajar 

siswa hanya sebesar 40,81 dengan persentase keberhasilan klasikal sebesar 68,02 

yang masuk dalam kriteria tinggi. Sementara berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan pada proses pembelajaran siklus II, dapat diketahui bahwa raata-rata 

skor aktivitas siswa meningkat hingga mencapai 50,5 dengan persentase 

keberhasilan klasikal sebesar 84,17 yang masuk dalam kriteria sangat tinggi. 

Peningkatan skor aktivitas belajar siswa ini disebabkan oleh meningkatnya 

aktivitas siswa pada saat memperhatikan dan melaksanakan pengarahan dari guru, 

memecahkan permasalahan yang dikemukakan guru, dan pada saat melaksanakan 

tugas yang diberikan guru. Ketika siklus I, masih ada 3 siswa yang belum 

mengikuti arahan dan perintah guru dalam pembelajaran. Mereka masih malu dan 

enggan untuk bertanya maupun mengemukakan pendapat. Selain itu, masih ada 4 

siswa yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

guru, bermain sendiri, dan mengganggu teman yang lain.  Sementara pada siklus 

II, seluruh siswa sudah melaksanakan arahan dan perintah guru dengan baik. 

Mereka sudah mulai mau bertanya dan berpendapat, melaksanakan tugas yang 

diberikan guru dengan baik, serta intensitas bermain sendiri dan mengganggu 

teman juga sudah berkurang. 

Selain aktivitas siswa, performansi guru pada siklus II ini juga meningkat. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dibandingkan dengan siklus I, 

performansi guru pada siklus II nilainya lebih tinggi. Pada siklus I performansi 
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guru hanya sebesar 81,61 dengan kategori AB. Sementara pada pelaksanaan siklus 

II, nilai performansi guru dapat mencapai 90,23 dengan kategori A.  

Meningkatnya nilai performansi guru pada siklus II ini, terjadi karena ada 

peningkatan performansi guru dalam mengelola kelas dan mengarahkan aktivitas 

siswa. Guru telah mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab siswa 

dalam memecahkan permasalahan yang disampaikan guru, melaksanakan 

berbagai aktivitas yang diarahkan guru, dan melaksanakan berbagai tugas yang 

diberikan guru. Hal ini menjadikan siswa mampu mengikuti pembelajaran 

matematika melalui pendekatan PMR ini dengan baik. 

Meningkatnya aktivitas belajar siswa dan performansi guru pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus II. Pada siklus I, persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa hanya mencapai 73,33. Sementara pada siklus II, 

ketuntasan hasil belajar siswa tersebut meningkat mencapai persentase sebesar 

86,66. Peningkatan hasil belajar ini juga dapat dilihat berdasarkan perolehan rata-

rata nilai. Rata-rata nilai yang diperoleh pada siklus I sebesar 71,26 dan pada 

siklus II meningkat menjadi 84,33. 

Berdasarkan peningkatan aktivitas belajar siswa, performansi guru dan nilai 

hasil belajar siswa yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa 

pelaksanaan tindakan pada siklus II, berhasil dan telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan, sehingga peneliti sudah tidak perlu 

melaksanakan siklus selanjutnya. 

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran matematika materi Sifat-sifat Bangun Ruang pada siswa kelas IV 
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SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga ini sudah berlangsung dengan 

baik. Penggunaan pendekatan PMR pada pembelajaran ini mampu mengurangi 

hambatan-hambatan yang terjadi, dapat meningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa, serta performansi guru. Setelah berhasil meningkatkan kualitas 

pembelajaran, peneliti tidak perlu melakukan siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 
Dasar pembahasan dalam penelitian ini yaitu hasil tes dan nontes yang 

dilaksanakan dalam siklus I dan II. Pembahasan hasil tes berupa nilai hasil tes 

formatif pada tiap siklus dan pembahasan hasil nontes, meliputi hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa dan performansi guru pada siklus I dan II. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Peneliti telah melaksanakan penelitan dengan menerapkan pendekatan 

PMR dalam pembelajaran matematika pada materi Sifat-sifat Bangun Ruang di 

kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan pendekatan PMR, hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan. Peningkatan yang dialami tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari aktivitas belajar yang dialami siswa selama proses pembelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Anni dkk (2007: 5) bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pebelajar (siswa) 

setelah mengalami aktivitas belajar.  

Dengan menerapkan pendekatan PMR, siswa menjadi lebih antusias dalam 

mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran yang di arahkan guru. Dalam kegiatan 

pembelajaran ini, guru mengarahkan siswa pada berbagai aktivitas yang meliputi 
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perhatian  siswa  terhadap  penjelasan  guru,  keberanian  siswa  dalam 

mengajukan  pertanyaan  kepada  guru,  keterlibatan  siswa  memecahkan  

masalah  yang  diberikan  guru,  kerjasama  siswa  dalam  kerja  kelompok, 

keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok, keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat, dan ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan  guru.  Aktivitas  belajar  yang  disebutkan  di  atas,  sejalan  dengan 

pendapat Slameto (2010: 36) bahwa aktivitas belajar berupa kegiatan siswa dalam 

berpikir dan berbuat bertanya, mengajukan pendapat, dan menimbulkan diskusi 

dengan guru. Dalam berbuat, siswa dapat menjalankan perintah, melaksanakan 

tugas,  membuat  grafik,  diagram,  inti  sari  pelajaran  yang  diberikan  oleh  

guru.  Bila  siswa  menjadi  partisipan  yang  aktif,  maka  ia  mendapat 

pengetahuan itu dengan baik. 

Berbagai aktivitas belajar yang dilakukuan siswa seperti yang disebutkan di 

atas sesuai dengan prinsip PMR yang dikemukakan oleh Gravemeijer dalam 

Supinah dan Agus D.W (2009: 72-4). Prinsip tersebut yaitu guided reinvention, 

didactical phenomenology, dan self developed model. Prinsip guided reinvention 

atau menemukan kembali secara seimbang mendorong siswa untuk aktif bekerja 

dan diharapkan dapat mengonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang 

akan diperolehnya. Prinsip didactical phenomenology atau fenomena didaktik 

menjadikan masalah sebagai sarana utama untuk mengawali pembelajaran,  

sehingga memungkinkan siswa dengan caranya sendiri mencoba memecahkan 

masalah tersebut. Prinsip self developed models atau model dibangun sendiri oleh 

siswa memberikan kebebasan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara 
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mandiri atau kelompok yang dengan sendirinya akan memungkinkan munculnya 

berbagai model pemecahan masalah buatan siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada siklus I dan II, aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II yang terjadi pada penelitian secara rinci yaitu sebagai berikut: 

perhatian siswa terhadap penjelasan guru pada siklus I hanya memperoleh 

persentase sebesar 70,83 dengan kriteria tinggi, sedangkan pada siklus II 

persentasenya meningkat menjadi 85 dengan kriteria sangat tinggi. Keberanian 

siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru saat siklus I memperoleh 

persentase sebesar 56,67 dengan kriteria tinggi, sedangkan pada siklus II 

persentasenya meningkat mencapai 85,53 dengan kriteria sangat tinggi. 

Keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan guru saat siklus I 

mendapat persentase sebesar 77,50 dengan kriteria sangat tinggi, sedangkan pada 

siklus II persentasenya meningkat menjadi 88,33 dengan kriteria sangat tinggi. 

Kerjasama siswa dalam kelompok pada siklus I memperoleh persentase 70 dengan 

kriteria tinggi, sedangkan pada siklus II persentasenya meningkat menjadi 89,17 

dengan kriteria sangat tinggi. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok pada 

siklus I memperoleh persentase sebesar 75 dengan kriteria sangat tinggi, 

sedangkan pada siklus II persentasenya meningkat menjadi 88,83 dengan                             

kriteria sangat tinggi. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 

pada siklus I memperoleh persentase sebesar 60,83 dengan kriteria tinggi, 

sedangkan pada siklus II persentasenya meningkat menjadi 80 dengan kriteria 

sangat tinggi. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

pada siklus I memperoleh persentase sebesar 59,17 dengan kriteria tinggi, 
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Dengan meningkatnya rata-rata  nilai tes formatif pada siklus II ini, berarti 

persentase ketuntasan juga ikut meningkat. Pada  siklus  I  persentase  ketuntasan  

yang  diperoleh  hanya  sebesar 73,33. Sementara pada siklus II, persentase 

ketuntasan meningkat menjadi 86,66. 

Materi Sifat-sifat Bangun Ruang yang siswa pelajari melalui pendekatan 

PMR  dapat  diterima  dan  dipahami   dengan  baik  karena  pada  pelaksanaanya, 

guru selalu mengarahkan siswa untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, guru juga selalu berusaha menyampaikan materi 

pembelajaran dengan mengaitkannya dengan permasalahan maupun objek nyata 

yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, guru menggunakan media maupun alat peraga nyata yang 

dekat dan dikenal oleh siswa, sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih 

menyenangkan. 

Pendekatan PMR dapat meningkatkan performansi guru. Hal tersebut 

dikarenakan dalam PMR guru harus mempersiapkan RPP dan media 

pembelajaran dengan matang. Selain itu, guru juga harus melaksanakan langkah-

langkah pelaksanaan PMR dengan tepat. Guru harus melaksanakan langkah-

langkah PMR seperti yang dikemukakan Zukardi dalam Aisyah dkk (2007: 7.20) 

yang menyatakan bahwa secara umum langkah-langkah PMR meliputi (1) tahap 

persiapan; pada tahap ini, guru harus menyiapkan masalah kontekstual, 

memahami masalah, dan memiliki berbagai macam strategi  yang  mungkin  akan  

ditempuh  siswa  dalam  menyelesaikan masalah tersebut, (2) pembukaan; pada 

bagian ini, siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan 

diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata. Kemudian siswa diminta untuk 
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telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 71 dengan 

kriteria B. Meskipun telah mencapai indikator keberhasilan, pada siklus II terjadi 

peningkatan pada performansi guru yaitu mencapai 89,13 dengan kriteria A. 

Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa dibandingkan dengan siklus I terjadi 

peningkatan nilai performansi guru pada siklus II sebesar 9,08. 

4.2.1 Implikasi Hasil Penelitian 

Peneliti telah menerapkan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) dalam melaksanakan pembelajaran matematika pada materi Sifat-sifat 

Bangun Ruang di kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga. 

Dengan melihat hasil pelaksanaan dari siklus I dan II, pendekatan Pembelajaran 

Matematika Realistik ini mempunyai implikasi terhadap peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa, serta performansi guru.  

Pendekatan PMR dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, jika guru 

telah memahami sepenuhnya mengenai langkah-langkah PMR. Dalam 

pelaksanaannya, guru harus mampu mengondisikan kelas dan mengarahkan 

aktivitas seluruh siswa untuk ikut memecahkan permasalahan yang dikemukakan 

guru, mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan, dan 

melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

Nilai hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan pendekatan 

PMR, jika dalam pelaksanaannya guru telah mengerti sepenuhnya mengenai 

karakteristik materi pembelajaran yang akan disampaikan. Dengan mengetahui 

karakteristik materi pembelajaran, guru dapat menentukan apakah materi 

pembelajaran tersebut dapat dikaitkan dengan permasalahan maupun objek nyata 

yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari atau tidak.  
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Selain itu, guru harus bisa memunculkan suatu permasalahan kontekstual 

yang menunjukkan keterkaitan matematika dengan  masalah maupun objek nyata 

yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru harus 

mampu mengarahkan siswa untuk berusaha mencari dan menemukan pemecahan 

dari permasalahan tersebut, baik secara kelompok maupun individu. Guru juga 

harus berupaya menggunakan berbagai benda nyata untuk dijadikan sebagai alat 

peraga maupun media pembelajaran dalam menjelaskan materi pembelajaran.  

Pendekatan PMR yang diterapkan oleh peneliti ini juga mampu 

meningkatkan performansi guru jika guru telah menguasai materi pembelajaran, 

memahami langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran melalui pendekatan PMR, 

menyiapkan media dengan matang, dan mengondisikan kelas dengan baik.  

Keputusan peneliti memilih pendekatan PMR untuk diterapkan dalam 

pembelajaran matematika materi Sifat-sifat Bangun Ruang di kelas IV SD Negeri 

1 Maribaya Karanganyar Purbalingga dapat dikatakan tepat. Pendekatan 

pembelajaran ini berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta 

performansi guru. Keberhasilan yang dicapai dalam penelitian ini sangat 

memungkinkan pendekatan PMR ini untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika pada materi lain, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan 

cakupan materi yang akan dipelajari. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Peneliti telah menerapkan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) dalam melaksanakan pembelajaran matematika pada materi Sifat-sifat 

Bangun Ruang di kelas IV SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan siklus I dan II, 

dapat ditarik simpulan bahwa penerapan pendekatan PMR dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru kelas IV SD Negeri 1 

Maribaya Karanganyar Purbalingga. Peningkatan pada hasil belajar dan aktivitas 

belajar siswa serta performansi guru yang telah dicapai tersebut dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

(1) Aktivitas belajar siswa; nilai hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa yang diperoleh pada siklus I hanya mencapai persentase 

keberhasilan sebesar 68,02 dengan kriteria tinggi, sedangkan pada siklus II 

mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 84,17 dengan kriteria 

sangat tinggi. Hal ini berarti aktivitas belajar siswa telah memenuhi 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 75%, 

(2) Hasil belajar siswa; nilai hasil belajar yang diperoleh pada siklus I, rata-

ratanya hanya sebesar 71,26, sedangkan pada siklus II, mengalami 

peningkatan mencapai 84,33. Meningkatnya rata-rata nilai hasil tes 

formatif pada siklus II menjadikan persentase ketuntasan belajar juga ikut 
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meningkat. Pada siklus I, persentase ketuntasan belajar yang diperoleh 

hanya sebesar 73,33, sedangkan pada siklus II, persentase ketuntasan 

meningkat menjadi 86,66, 

(3) Performansi guru; nilai hasil pengamatan terhadap performansi guru yang 

diperoleh pada siklus I mencapai nilai 80,61. Hal ini berarti performansi 

guru telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 71 

dengan kriteria B. Meski demikian, pada siklus II terjadi peningkatan pada 

performansi guru yaitu mencapai 90,23 dengan kriteria A. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, peneliti mengajukan 

beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

(1) Bagi siswa; hendaknya para siswa harus lebih menyadari pentingnya 

belajar matematika, karena matematika sangat dekat dengan berbagai 

masalah maupun objek nyata yang sering mereka temui dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari kesadaran tersebut siswa akan menyukai matematika 

sehingga belajar matematika menjadi lebih menarik dan menyenangkan, 

(2) Bagi guru; guru hendaknya mampu menanamkan kesadaran kepada siswa 

mengenai pentingnya belajar matematika kaitannya dengan berbagai 

permasalahan atau objek nyata yang mereka temui dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam membelajarkan Matematika khususnya materi Sifat-

sifat Bangun Ruang, hendaknya guru menyampaikan materi pembelajaran 

tersebut melalui pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

Guru hendaknya mengerti dan memahami langkah-langkah pelaksanaan 
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pendekatan ini, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah. Sebaiknya 

guru menggunakan media/alat peraga nyata yang dikenal dan dekat 

dengan kehidupan sehari-hari siswa, dengan tujuan pembelajaran menjadi 

lebih bermanfaat dan bermakna bagi siswa, dan 

(3) Bagi sekolah; sekolah hendaknya menyediakan berbagai sarana dan 

prasarana yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Selain 

itu, kepala sekolah hendaknya aktif dalam mengarahkan para gurunya agar 

melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan, metode, maupun model 

pembelajaran yang menarik dan inovatif sesuai dengan cakupan materi 

yang akan disampaikan agar pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yang 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
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Lampiran 1 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGANYAR 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARIBAYA 
Alamat  :  Jln Raya Karanganyar-Batur Km 3 Maribaya, Karanganyar 

Purbalingga  53354 
 

DOKUMEN NILAI ULANGAN MATEMATIKA PADA MATERI POKOK SIFAT-
SIFAT BANGUN RUANG SEDERHANA  

KELAS IV SD NEGERI 1 MARIBAYA KARANGANYAR PURBALINGGA 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

NOMOR NAMA JENIS 
KELAMIN NILAI 

1 SIGIT PURNOMO L 54 
2 ALWI NUR AJIS L 60 
3 ENI MUSTAFIDAH P 55 
4 AFIANI P 62 
5 HILMI FADILAH P 63 
6 ISNEN FATURROHMAN L 60 
7 NUR HAYATI P 67 
8 NUR AZIZAH P 61 
9 NURUL SA’DIYAH P 72 
10 NURUL NGAJIZAH P 75 
11 SUCI RAHAYU P 77 
12 SARIF HIDAYAT L 59 
13 WINDI ASTUTI P 55 
14 WIGAR NINGTIAS P 70 
15 ZENITA IKA WARDANI P 59 
16 KIKI MAHMUDIN L 79 

 
 
 
 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Maribaya 01 

 

  

Afandi, S.Pd 
NIP 19620724 198304 1 004 
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Lampiran 2 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGANYAR 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARIBAYA 
Alamat  :  Jln Raya Karanganyar-Batur Km 3 Maribaya, Karanganyar 

Purbalingga  53354 
 

DAFTAR SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 MARIBAYA  KARANGANYAR 

PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

NOMOR 
NAMA SISWA JENIS KELAMIN

URUT INDUK 
1 1591 AJI FEBRIYANTO L 
2 1560 AHMAD HASAN SOLEH L 
3 1561 AHMAD HUSEIN SOLEH L 
4 1562 AISAH NUR FADILAH P 
5 1563 APRILIAN SAPUTRI P 
6 1564 AYU IDA KUSUMA P 
7 1566 IKHSAN L 
8 1567 ILMANIAH KHOERUNISA P 
9 1568 INTAN SAFITRI P 
10 1570 MISBAKHUL MUNIR L 
11 1549 NUR AZIS L 
12 1534 NUR DAROKAH P 
13 1554 SLAMET NUR MAESAROH P 
14 1571 TEGAR HARTANTO L 
15 1572 ZAETIN SULISTIYANI P 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Maribaya 01 

 

  

Afandi, S.Pd 
NIP 19620724 198304 1 004 
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Lampiran 3 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGANYAR 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARIBAYA 
Alamat  :  Jln Raya Karanganyar-Batur Km 3 Maribaya, Karanganyar 

Purbalingga  53354 
 

 
DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 MARIBAYA 

KARANGANYAR PURBALINGGA 
PADA SIKLUS I DAN II 

No. Nama Siswa 
Kehadiran Siswa 

Siklus I Siklus II 
Pert. I Pert. I TF Pert. I Pert II TF 

1 Aji Febriyanto √ √ √ √ √ √ 

2 Ahmad Hasan Soleh √ √ √ √ √ √ 

3 Ahmad Husein Soleh √ √ √ √ √ √ 

4 Aisah Nur Fadilah √ √ √ √ √ √ 

5 Aprilian Saputri √ √ √ √ √ √ 

6 Ayu Ida Kusuma √ √ √ √ √ √ 

7 Ikhsan √ √ √ √ √ √ 

8 Ilmaniah Khoerunisa √ √ √ √ √ √ 

9 Intan Safitri √ - √ √ √ √ 

10 Misbakhul Munir - √ √ √ √ √ 

11 Nur Azis √ √ √ √ √ √ 

12 Nur Darokah √ √ √ √ √ √ 

13 Slamet N. Maesaroh √ √ √ √ √ √ 

14 Tegar Hartanto √ √ √ √ √ √ 

15 Zaetin Sulistiyani √ √ √ √ √ √ 

Jumlah Kehadiran 14 14 15 15 15 15 

Persentase Kehadiran (%) 93,33 93,33 100 100 100 100 

Persentase Kehadiran Satu Siklus 
(%) 95,55 100 

Jumlah Ketidakhadiran 1 1 0 0 0 0 

Persentase Ketidakhadiran (%) 6,66 6,66 0 0 0 0 

Persentase Ketidakhadiran Satu 
Siklus (%) 

4,44 0 
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Lampiran 4 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM  

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PMR 
Petunjuk: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kotak 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

NO Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jml skor Nilai A B C D E F G H 
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 2 3 4

1. Aji Febriyanto                                   
2. Ahmad Hasan Soleh                                   
3. Ahmad Husein Soleh                                   
4. Aisah Nur Fadilah                                   
5. Aprilian Saputri                                   
6. Ayu Ida Kusuma                                   
7. Ikhsan                                   
8. Ilmaniah Khoerunisa                                   
9. Intan Safitri                                   
10. Masruh Fatqulah                                   
11. Misbakhul Munir                                   
12. Nur Azis                                   
13. Nur Darokah                                   
14. Slamet N. Maesaroh                                   
15. Tegar Hartanto                                   
16. Zaetin Sulistiyani                                   

Jumlah Skor                                   
Rata-rata   

Persentase (%)           
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Keterangan: 
A. Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru. 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru. 

C. Keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. 

D. Kerjasama siswa dalam kerja kelompok. 

E. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. 

F. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

G. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

H. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.   
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  
DALAM PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PMR 

 
Petunjuk 

Berilah tanda cek (√) pada kotak skor 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia 

tampak! 

         1 2 3        4 

1. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru.     

       Nilai butir 1 = A 

2. Keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan kepada guru.    Nilai butir 2 = B  

3. Keterlibatan siswa dalam memecahkan 

permasalahan yang diberikan guru.   Nilai butir 3 = C 

4. Kerjasama siswa dalam kerja kelompok. 

       Nilai butir 4 = D 

5. Keterlibatan siswa dalam diskusi 

kelompok.      Nilai butir 5 = E 

6. Keberanian siswa dalam mempresentasikan      

hasil kerjanya.      Nilai butir 6 = F 

7. Keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat.    Nilai butir 7 = G 

8. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru.     Nilai butir 8 = H 

 

Skor Maksimal          =  8 x 4 = 32 

Nilai Aktivitas Siswa =  A B C D E F G H
S  M

 x 100 
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Lampiran 5 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

 
A. Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa menyimak materi pembelajaran yang dijelaskan guru dengan tenang. 

2. Siswa mencatat materi pembelajaran yang dijelaskan guru. 

3. Siswa tidak ribut/gaduh ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. 

4. Siswa tidak membicarakan selain materi pembelajaran. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa menunjukkan jari terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. 

2. Siswa menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang 

sedang dipelajari. 

3. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang baik dan benar. 

4. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan sopan. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
C. Keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mencermati permasalahan yang dikemukakan guru. 

2. Siswa mengikuti petunjuk penyelesaian masalah yang diberikan guru. 

3. Siswa berusaha memecahkan masalah dengan pemikirannya sendiri. 

4. Siswa menyelesaikan permasalahan dengan tekun dan tertib. 

Skor Penilaian Keterangan 
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1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
D. Kerjasama siswa dalam kerja kelompok. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa tidak memilih dan membedakan keberadaan anggota dalam kelompok. 

2. Siswa bekerjasama dalam diskusi mencari solusi untuk pemecahan masalah. 

3. Siswa saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok. 

4. Mengutamakan kepentingan kelompok/tidak egois. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

  
E. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
1. Siswa berani mengemukakan pendapatnya. 
2. Siswa bersedia menerima pendapat dari teman sekelompoknya. 
3. Siswa tidak mendiskusikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi dalam 

diskusi. 
4. Siswa tidak mengganggu diskusi dari kelompok lain. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

F. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Setiap anggota dalam kelompok siap maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

2. Siswa mempresentasikan hasil kerja berdasarkan kesadaran sendiri. 

3. Siswa menjelaskan presentasi hasil kerja dengan runtut dan sistematis. 

4. Siswa menyampaikan presentasi dengan bahasa yang baik dan benar. 
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Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
G. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan dengan kesadaran sendiri (tanpa 

ditunjuk guru). 

2. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah yang dikemukakan 

guru. 

3. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi teman. 

4. Siswa mengemukakan pandapat/tanggapan yang logis atau masuk akal. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

H. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa mampu menyelesaikan tugas individu dengan mandiri. 

2. Siswa terlibat dalam menyelesaikan tugas kelompok 

3. Siswa mengerjakan tugas dengan tekun. 

4. Siswa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 6 
 

Alat Penilaian Kinerja Guru 1 (APKG 1) 

Lembar Penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama :  

2. NIM :  

3. Tempat Mengajar :  

4. Kelas :  

5. Alokasi Waktu :  

6. Tanggal :  

 
B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Pemahaman 
terhadap siswa 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri 

  

  Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

  

  Keterbukaan terhadap pendapat siswa   
  Sikap sensitif terhadap kesukaran 

siswa 
  

2. 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 
 
 
 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

keterampilan. 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

  

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

 

3. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

  

Ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi.  

 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK.  

4. Penggunaan 
media 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

 

5. Mengorganisasi-
kan urutan 
materi 

Menyusun materi secara sistematis   
 

Materi disusun secara induktif  

Materi berdasarkan tingkat kesulitan, 
mengajarkan dari yang mudah 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

terlebih dahulu 
Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  

  

Memuat teknik tes dan non tes  
Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi 

 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian 

 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  

  

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan 
dipelajari 

 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa 
takut 

 

Memberikan kesempatan siswa untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok 

 

SKOR TOTAL  
 

Komentar: 

 

 

 

Skor maksimal N1 = 28 
 
 

100%   
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Alat Penilaian Kinerja Guru 2 (APKG 2) 

Lembar Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama :  

2. NIM :  

3. Tempat Mengajar :  

4. Kelas :  

5. Alokasi Waktu : 

6. Tanggal : 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber   

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku 

 

Menjelaskan materi dengan sistematis  
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah 

 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

  

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas    

Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban 

 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual 

 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif   
Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran (individu/kelompok) 

 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa 

 

5. Kejelasan dan 
penyajian 
materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat 

  
 
 Menyajikan materi menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami siswa 
 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 

 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh konkret/nyata 
dalam kehidupan sehari-hari 

 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

  

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. 

 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

 

7. Kemampuan Bersama-sama dengan siswa dan/atau   
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

menutup 
pembelajaran 

sendiri membuat ranngkuman/ 
simpulan pelajaran. 
Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, dan menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

 

8. Ketepatan 
antara Waktu 
dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. 
 

  

Waktu digunakan dengan cermat. 
 

 

Tidak terburu-buru/diperlambat. 
 

 

Diakhiri dengan rencana. 
 

 

SKOR TOTAL   
  

 Komentar: 

 

 

 

 Skor maksimal N2 = 32 

  
 

100%  

  

 Untuk Persyaratan Lulus: 

 Nilai akhir minimal 71 
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Lampiran 7 

SILABUS SD NEGERI 1 MARIBAYA KARANGANYAR PURBALINGGA 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : IV (empat)/ 2 (dua) 
Standar Kompetensi : 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI POKOK/ 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN ALOKAS
I WAKTU

SUMBER 
BELAJAR 

8.1 Menentukan  
sifat-sifat 
bangun ruang 
sederhana 

Sifat-sifat bangun 
ruang 

• Melakukan 
pengamatan terhadap 
model bangun ruang. 

• Mendiskusikan sifat-
sifat bangun ruang 
berdasarkan 
pengamatan. 

• Menggambar bangun 
ruang sederhana 
berdasarkan sifat-
sifatnya. 

• Mengidentifikasi 
benda-benda di 
sekitar sesuai dengan 
bangun ruang yang 
dipelajari. 

• Menyebutkan 
sifat-sifat bangun 
ruang. 

• Menggambar 
bangun sesuai 
sifat-sifat bangun 
ruang 

• Tes tertulis 
• Performansi 

7 jp x 35 
menit 

• Buku 
matematika 
• Buku 

referensi 
yang relevan 
• Alat 

menggambar 
• Benda-benda 

kongkrit 

8.2  Menentukan 
jaring-jaring 
kubus dan 
balok 

Jaring-jaring 
bangun ruang 

• Membuka kotak 
kertas (pasta gigi, 
kotak kapur, dll) dan 
mengamati jaring-
jaring kubus dan 

• Menggambar 
berbagai jaring-
jaring kubus dan 
balok. 

• Mengidentifikasi 

• Tes tertulis 
• Produk 
• lisan 

5 jp x 35 
menit 

• Buku 
matematika 
• Buku 

referensi 
yang relevan 
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balok yang terbentuk. 
• Mendiskusikan 

berbagai temuan 
bentuk jaring-jaring 
kubus dan balok. 

• Menggambar jaring-
jaring kubus dan 
balok. 

• Mengamati gambar 
berbagai jaring-jaring 
bangun ruang dan 
mengidentifikasi 
jaring-jaring kubus 
dan balok 

jaring-jaring 
kubus dan balok 
dari berbagai 
bentuk bangun 
ruang. 

• Alat 
menggambar 
• Benda-benda 

kongkrit 
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Lampiran 8 
PENGEMBANGAN SILABUS MATEMATIKA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Satuan  Pendidikan   : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas /Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Ruang Lingkup : Bangun Ruang Sederhana 
Alokasi Waktu : 3 jp x 35 menit 
Standar Kompetensi  : Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar 

  
 

Kompetensi 
Dasar 

 
Indikator 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Media  
Penilaian 

 
Sumber 
Belajar 

 
Alokasi 
waktu 

Alat 
Peraga 

Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 
8.1 Menentukan 

sifat-sifat 
bangun ruang 
sederhana 

• Menyebutkan 
sifat-sifat 
bangun ruang 
sederhana 

• Menggambar 
bangun ruang 
sesuai sifat-
sifat bangun 
ruang yang 
diberikan 
 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan apersepsi, motivasi, tujuan 
pembelajaran, dan menggali pengetahuan 
prasyarat dengan menggunakan 
serangkaian pertanyaan dan alat peraga. 
 
Kegiatan inti 
• Dengan menggunakan alat peraga 

berbentuk kubus dan balok yang 
ditemukan sendiri oleh siswa dan dengan 
LKS yang diberikan guru, siswa diberi 
kesempatan bereksplorasi dan 
berelaborasi dengan cara berdiskusi 

1.Gambar 
kubus 
dan 
balok. 
 

2.Kado 
bentuk 
kubus 
 

3.Kado 
bentuk 
balok. 

 

• Lembar 
kerja 
siswa 
(LKS) 
 

• Lembar 
tugas 
siswa 
(LTS) 

 
 

• Penilaian 
proses 
 

• Penilaian 
tertulis  
(hasil LTS) 

 
 

• Model Silabus 
Kelas IV. 
 

• Buku BSE 
“Ayo Belajar 
Matematika 4, 
untuk SD dan 
MI Kelas IV” 
Burhan 
Mustaqim dan 
Ary Astuti. 

• Buku 
Erlangga 

 3x35’ 
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kelompok  untuk  menemukan sifat-sifat 
bangun ruang kubus dan balok. 

• Wakil kelompok diberi kesempatan 
untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. Guru memberikan 
konfirmasi dengan menjelaskan kembali 
mengenai materi pelajaran. 

• Dengan menggunakan LTS, siswa  secara 
individual  mengerjakan soal untuk 
menentukan sifat-sifat bangun ruang 
kubus dan balok. 
 

Kegiatan penutup 
• Siswa dibimbing untuk membuat 

simpulan 
• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

“Pelajaran 
Matematika 
untuk SD 
Kelas 4”. M. 
Khafid Kasri 
dan Suyati. 

 
• LKS 

 
• LTS 

 
 
 
 

  
Purbalingga,  11  Mei 2012 
Peneliti 

       

  

      Azmi Asvia 
      1402408220       
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Lampiran 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Siklus I Pertemuan 1 

 
  Nama Sekolah  :   SD Negeri 1 Maribaya 
  Mata Pelajaran :   Matematika 
  Kelas/Semester :    IV/2 

 Alokasi waktu  :    3 x 35  menit (1 x Pertemuan) 
 

A. Standar Kompetensi 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar. 
 

B. Kompetensi Dasar 
8.1. Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana. 
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
8.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang sederhana (kubus dan balok). 
8.1.2 Menggambar bangun ruang sesuai sifat-sifat bangun ruang yang diberikan 

(kubus dan balok). 
  

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengamati berbagai bangun ruang nyata yang diperlihatkan guru, siswa 

dapat mengelompokkan bangun ruang yang berbentuk balok dan kubus dengan 
benar. 

2. Melalui penemuan terbimbing dengan menggunakan LKS, siswa dapat 
menentukan sifat-sifat kubus dan balok dengan benar. 

3. Melalui diskusi kelompok dengan menggunakan LKS, siswa dapat menggambar 
kubus dan balok dengan benar. 

4. Dengan arahan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda di sekitar 
siswa sesuai dengan bangun ruang yang dipelajari dengan benar.  
 

E. Materi Ajar 
Sifat-sifat Bangun Ruang (kubus dan balok). 
1. Kubus 

 
Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh enam buah persegi 

yang berukuran sama. Sifat-sifat bangun ruang kubus yaitu: 
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a. Terdiri dari 6 sisi. Sisi-sisi kubus tersebut berbentuk persegi (bujur sangkar) 
yang berukuran sama. 

b. Terdiri dari 12 rusuk. Rusuk-rusuk kubus tersebut mempunyai panjang yang 
sama. 

c. Terdiri dari 8 titik sudut. 
2. Balok 

 
Balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh tiga pasang (enam 

buah) persegi panjang di mana setiap pasang persegi panjang saling sejajar 
(berhadapan) dan berukuran sama.  

Sifat-sifat bangun ruang balok yaitu: 
a. Terdiri dari 6 sisi. Sisinya berbentuk persegi panjang dan sisi yang 

berhadapan sama besar. 
b. Terdiri dari 12 rusuk. 
c. Terdiri dari 8 titik sudut. 

 
F. Metode Pembelajaran 

Metode ceramah, penemuan terbimbing, diskusi, kerja kelompok, dan 
pemberian tugas dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Matematika 
realistik (PMR). 

 
G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10’) 
a. Guru meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Menyiapkan kondisi fisik antara lain buku pelajaran, alat peraga, Lembar 

Kerja Siswa (LKS), dan Lembar Tugas Siswa (LTS ). 
d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses  pembelajaran 

dengan menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat pagi 
anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-anak? (matematika)”. 

e. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui siswa  
“materi pokok yang akan kita bahas yaitu mengenai  Sifat-sifat Bangun 
Ruang Sederhana”  dan menuliskannya di papan tulis. 

f. Menjelaskan tujuan pembelajaran “Setelah mengikuti pembelajaran, siswa  
dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok”. 

g. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (menggali pengetahuan 
prasyarat) dengan serangkaian pertanyaan sebagai berikut: (eksplorasi) 
 GURU (G)  Siswa (S) 
1 Di antara kalian adakah yang pernah 

mendapat kado ulang tahun? Apa 
bentuk dari kado yang kalian dapat? 

1 Kubus dan balok. 
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2 Selain kado, di rumah kalian adakah 
benda yang berbentuk kubus dan 
balok? 

2 Kotak pasta gigi, 
kardus bekas, kotak 
makanan, dll 

3 Coba perhatikan benda-benda yang 
ada di kelas kita, siapa yang berani 
menunjukkan benda berbentuk kubus?

3 Tempat pensil, kotak 
kapur, dll. 

4 Selanjutnya siapa yang berani 
menunjukkan benda yang berbentuk 
balok? Coba sebutkan! 

4 Permainan dadu, 
serutan pensil, karet 
penghapus. 

 
2. Kegiatan Inti (80’) 

a. Eksplorasi (20’) 
1) Guru menjelaskan sekilas mengenai pengertian kubus dan balok dengan 

menunjukkan gambar kubus dan balok. 
2) Guru memberikan sebuah permasalahan tekstual yang menggiring siswa 

agar menemukan cara menentukan sifat-sifat bangun ruang. 
Permasalahan tersebut yaitu “di antara kalian, siapa yang ingin ibu beri 
kado? Isi dari kado ini sangat menarik. Kali ini ibu membawa beberapa 
buah kado yang bentuk, warna, dan ukurannya berbeda. Apakah ada 
yang tahu bentuk dari kado-kado yang ibu bawa namanya bangun ruang 
apa? Kado warna apa saja yang berbentuk kubus?, lalu, kado warna apa 
saja yang berbentuk balok?” 

3) Apakah kalian telah dapat membedakan antara kubus dan balok? 
4) Untuk mengetahui apakah kalian dapat membedakan antara kubus dan 

balok, coba tuliskan 3 benda yang berbentuk kubus dan 3 benda yang 
berbentuk balok yang sering kalian temukan di rumah. 

5) Siswa menuliskan beberapa benda yang berbentuk kubus dan balok. 
b. Elaborasi (35’) 

1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok kecil dengan anggota 3-4 
siswa.  

2) Setiap kelompok diberi waktu 5 menit untuk menemukan dua buah 
benda berbentuk kubus dan balok yang ada di lingkungan sekolah.  

3) Guru membagikan LKS (terlampir) pada setiap kelompok.  
4) Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa selama 20 menit 

untuk mengerjakan tugas sesuai perintah dari guru. 
5) Guru berkeliling dan memberikan bimbingan kepada  kelompok yang 

memerlukan. 
6)  Guru memberikan kesempatan kepada wakil kelompok yang telah 

selesai untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
7)  Guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan kepada 

kelompok terbaik. 
c. Konfirmasi  (15’) 

1) Guru mengajak siswa untuk bersama-sama mengidentifikasi benda-
benda di sekitar lingkungan sekolah sesuai dengan bangun ruang yang 
telah dipelajari yaitu kubus dan balok. 
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2) Guru mempersilahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang 
materi pelajaran yang kurang dipahami. 

3) Guru memberikan penjelasan pada siswa mengenai materi sifat-sifat 
kubus dan balok yang kurang siswa pahami.  

3. Kegiatan Penutup ( 25’) 
a.  Guru membagikan lembar tugas siswa (LTS), 
b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan LTS secara mandiri. 
c. Guru menilai hasil LTS yang dikerjakan siswa. 
d. Guru memberi penguatan kepada siswa dengan nilai tertinggi. 
e. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan simpulan tentang 

sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok. 
f. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan: 

1) Apa  materi pokok yang kita bahas hari ini? 
2) Coba sebutkan sifat-sifat balok? 
3) Coba sebutkan sifat-sifat kubus? 
4) Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

g. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR  sebagai berikut: 
“Cari dan tuliskan sebanyak-banyaknya benda di sekitar kalian yang 
berbentuk kerucut, tabung, dan bola!”. 

h. Guru menyampaikan rencana pembelajaran matematika pada pertemuan 
berikutnya yaitu mengenai Sifat-sifat Bangun Ruang tabung, kerucut, dan 
bola. 
 

H. Buku Sumber/Media 
1. Buku Sumber 

a. BSNP. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Model Silabus Kelas 
IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 
Mandikdasmen Direktorat Pembinaan TK dan SD. Halaman 33. 

b. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuti. 2008. Ayo Belajar Matematika 4, untuk 
SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan DEPDIKNAS. 
Halaman 207. 

 
c. Kasri, M. Khafid dan Suyati. 2007. Pelajaran Matematika untuk Sekolah 

Dasar Kelas 4. Jakarta: Erlangga. Halaman 59. 
 

2. Media 
a. Gambar kubus dan balok. 
b. Berbagai kado berbentuk kubus dan balok. 
c. Kotak kapur, karet penghapus, mainan dadu, tempat pensil. 
d. Lembar Kerja Siswa 

 
I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 
2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 
3. Bentuk Penilaian : uraian 
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4. Alat Penilaian  : LKS, LTS, dan lembar pengamatan (terlampir) 
5. Kunci Jawaban (terlampir) 

 
 
 

6. Skor Penilaian 
Nilai Akhir =  

 
x 100% 

 
 

Purbalingga, 11 Mei 2012 
Guru Mitra     Peneliti  
 

 
         

Ulun Isriyadi, A.Ma    Azmi Asvia 
19660129 199203 1 007    1402408220  
 

 
Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Maribaya 
 
 

      

Afandi, S.Pd 
19620724 198304 1 004 
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Lampiran 10 
Lembar Kerja Siswa 
Siklus I Pertemuan 1 

Waktu : 20 menit 
 
 
 
 

 
 

1. Tadi kalian telah menemukan beberapa benda yang berbentuk balok 

dan kubus. Dari benda yang kalian temukan, perhatikanlah benda yang 

berbentuk kubus, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini dengan tepat! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a. Berapa jumlah sisinya? 
b. Berbentuk apakah sisi-sisi kubus? 
c. Berapa jumlah rusuknya? 
d. Apakah rusuk-rusuk pada kubus sama panjang? 
e. Berapa jumlah titik sudutnya? 
f. Gambarlah bentuknya! 

 

 

 

Jadi, sifat-sifat kubus yaitu: 

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

Kelompok . . . .   Kelas: IV 
Anggota :1. 

 2. 
 3. 
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2. Perhatikanlah benda yang berbentuk balok, selanjutnya jawablah 

bertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengamatan kalian! 

 
 
 
 
 
 
  

a. Berapa jumlah sisinya? 
b. Apakah sisi pada balok bentuk dan ukurannya sama? 
c. Berbentuk apakah sisi-sisi balok? 
d. Berapa jumlah rusuknya? 
e. Apakah rusuk-rusuk pada balok sama panjang? 
f. Berapa jumlah titik sudutnya? 
g. Gambarlah bentuknya! 

 

 

 

 

Jadi, sifat-sifat balok yaitu: 

 …………………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………….... 
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Lampiran 11 
Kisi-Kisi Soal Tes Akhir  

Siklus I Pertemuan 1 
 
Satuan  Pendidikan : SD   Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : Matematika  Materi Pokok    : Sifat-sifat Bangun   
            Ruang 
 
Standar Kompetensi:  Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan  

antarbangun datar. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator soal Jenis 

Soal 
Ranah 

Kognitif
Nomor 

Soal 
Tingkat 
kesulitan

Menentukan 
 sifat-sifat 
 bangun ruang 
 sederhana. 

 Ditampilkan 
beberapa gambar 
bangun ruang 
yang sering 
ditemui siswa, 
siswa dapat 
menunjukkan 
benda-benda 
yang berbentuk 
kubus dan balok. 

 
 Siswa dapat 
menghitung 
jumlah sisi dan 
menentukan 
bentuk sisi pada 
kubus. 

 
 Disajikan 
beberapa sifat 
balok, siswa 
dapat 
menentukan 
bangun ruang 
balok 
berdasarkan sifat 
yang dimiliki. 

 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 

 
 

C1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C3 
 

 
 
 
 
 

C2 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 

Mudah 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sulit 
 
 
 
 

 
 

Sedang 
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Lampiran 12 
Lembar Tugas Siswa 

Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 1 
Waktu : 10 menit 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 
1. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dari beberapa benda di atas, tentukan: 
a. Benda yang berbentuk balok!     (skor 2) 

Jawab:…………………………………………………………………… 
b. Benda yang berbentuk kubus!     (skor 2) 

Jawab:…………………………………………,,,………………………. 
 
2. Mila ingin membungkus kado ulang tahun untuk adiknya. Agar menarik, Mila 

berencana akan menghias sisi-sisi kado tersebut dengan warna kertas kado yang 
berbeda. Jika bentuk dari kotak kado tersebut kubus, untuk menghias sisi-sisinya 
maka, 
a. Mila membutuhkan . . . . warna kertas kado yang berbeda.         (skor 2) 
b. Mila harus menggunting kertas kado tersebut menjadi bentuk . .  . . . .  (skor 2) 

 
3. Roni  mendapat  hadiah  sepasang  sepatu  dari  ayahnya.  Sepatu  tersebut  

dibungkus rapi dalam sebuah kotak yang memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi 
di mana beberapa sisinya berbentuk persegi panjang. Apa bentuk dari kotak sepatu 
tersebut?                (skor 2) 
Jawab: ……………………………………………………………………………

                    
       Susu                Bola volley       kado  

           
   Tempat pensil    Dadu      Caping
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Lampiran 13 
Kunci Jawaban Soal Tes Akhir  

Siklus I Pertemuan 1 
 
1. a. Tempat pensil.  (skor 2) 

b. Mainan dadu dan kado.  (skor 2) 
2. a. 8 warna kertas kado.  (skor 2) 

b. Berbentuk persegi. (skor 2) 
3. Balok.    (skor 2) 
Skor maksimal = 10 
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Lampiran 14 
PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (empat)/2 (Dua) 
Penelaah : Ulun Isriyadi, A.Ma 
 
PETUNJUK 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam 

format! 
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan 

kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai 

dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks soal 
dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A. Materi 
1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 

√  √  √  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang 
diharapkan sudah sesuai  √  √  √  

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi (urgensi, relevansi, 
kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 
tinggi) 

√  √  √  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenjang jenis sekolah atau 
tingkat kelas 

√  √  √  

B. Konstruksi 
5. Menggunakan kata tanya atau perintah 

yang menuntut jawaban uraian √  √  √  
6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara 

mengerjakan soal √  √  √  
7. Ada pedoman penskorannya 

 √  √  √  
8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang 

sejenisnya disajikan dengan jelas dan 
terbaca 

√  √  √  

C. 
9. 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif  √  

 √  
 

 
√ 

 
 

10. Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku √  √  √  
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Catatan : 
 
 
 
 
 
     Purbalingga, 10 Mei 2012 
     Penelaah 
 
 
 
     Ulun Isriyadi, A.Ma 
        19660129 199203 1 007 

 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan 
yang menimbulkan penafsiran ganda 
atau salah pengertian 

√  √  √  

12. Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu  √  √  √  

13. Rumusan soal tidak mengandung 
kata/ungkapan yang dapat 
menyinggung perasaan siswa 

√  √  √  
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Lampiran 15 
PENGEMBANGAN SILABUS MATEMATIKA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Satuan  Pendidikan   : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas /Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Ruang Lingkup : Bangun Ruang Sederhana 
Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit 
Standar Kompetensi  : Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar.  

 
Kompetensi 

Dasar 

 
Indikator 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Media  
Penilaian 

 
Suber Belajar 

 
Alokasi 
waktu 

Alat 
Peraga 

Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 
8.1 Menentukan 

sifat-sifat 
bangun 
ruang 
sederhana 

• Menyebutkan 
sifat-sifat bangun 
ruang sederhana 
(tabung, kerucut, 
dan bola). 

• Menggambar 
bangun ruang 
sesuai sifat-sifat 
bangun ruang 
yang diberikan 
(tabung, kerucut, 
dan bola). 

Kegiatan Pendahuluan 
• Menyampaikan apersepsi, motivasi, 

tujuan pembelajaran dan menggali 
pengetahuan prasyarat dengan 
menggunakan serangkaian pertanyaan 
dan alat peraga 

Kegiatan inti 
• Dengan menggunakan alat peraga 

berbentuk tabung, kerucut dan bola yang 
ditemukan sendiri oleh siswa dan dengan 
LKS yang diberikan guru, siswa diberi 
kesempatan bereksplorasi, & 
berelaborasi dengan cara berdiskusi 

1. Gambar 
tabung, 
kerucut, 
dan bola. 
 

2. Kaleng 
permen 

 
3. Topi 

kerucut 
 

4. Bola 
kasti 

• Lembar 
kerja 
siswa 
(LKS) 
 

• Lembar 
tugas 
siswa 
(LTS) 

 
 

• Penilaian 
proses 
 

• Penilaian 
tertulis  
(hasil LTS) 

 
 

• Model Silabus 
Kelas IV. 
  

• Buku BSE 
“Ayo Belajar 
Matematika 4, 
untuk SD dan 
MI Kelas IV” 
Burhan 
Mustaqim dan 
Ary Astuti. 

 
• Buku Erlangga 

“Pelajaran 

 2x35’ 
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kelompok  untuk  menemukan sifat-sifat 
bangun ruang tabung, kerucut, dan bola. 

• Wakil kelompok diberi kesempatan 
untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 

• Guru memberikan konfirmasi dengan 
menjelaskan kembali mengenai materi 
pelajaran. 

• Dengan menggunakan LTS, siswa  secara 
individual  mengerjakan soal untuk 
menentukan sifat-sifat bangun ruang 
tabung, kerucut, dan bola 
 

Kegiatan penutup 
• Siswa dibimbing untuk membuat 

simpulan 
• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

Matematika 
untuk Sekolah 
Dasar Kelas 
4”. M. Khafid 
Kasri dan 
Suyati. 
 

• LKS 
 

• LTS 

 
 
 
 

 
Purbalingga, 12 Mei 2012 
Peneliti 

  
 

      Azmi Asvia 
      1402408220       
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Lampiran 16 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I Pertemuan 2 
 
  Nama Sekolah  :   SD Negeri 1 Maribaya 
  Mata Pelajaran :   Matematika 
  Kelas/Semester :    IV/2 

 Alokasi waktu  :    2 x 35  menit (1 x Pertemuan) 
 

A. Standar Kompetensi 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar. 
 

B. Kompetensi Dasar 
8.1. Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana. 
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
8.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang (tabung, kerucut, dan bola). 
8.1.2 Menggambar bangun ruang sesuai sifat-sifat bangun ruang yang diberikan 

(tabung, kerucut, dan bola). 
  

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengamati berbagai bangun ruang nyata yang diperlihatkan guru, siswa 

dapat mengelompokkan bangun ruang yang berbentuk tabung, kerucut, dan bola 
dengan benar. 

2. Melalui penemuan terbimbing dengan menggunakan LKS, siswa dapat 
menentukan sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola dengan benar. 

3.  Melalui diskusi kelompok dengan menggunakan LKS, siswa dapat menggambar 
bentuk tabung, kerucut, dan bola dengan benar. 

4. Dengan arahan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda di sekitar 
siswa, sesuai dengan bangun ruang yang dipelajari dengan benar. 
 

E. Materi Ajar 
Sifat-sifat bangun ruang (tabung, kerucut, dan bola). 
1. Tabung 
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Bangun ruang tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi lengkung, atas, 
dan bawah. Tabung mempunyai 2 buah rusuk, tetapi tidak mempunyai titik 
sudut. 

2. Kerucut  

 
Bangun ruang kerucut mempunyai dua buah sisi, yaitu sisi alas dan 

lengkung. Kerucut hanya mempunyai sebuah rusuk dan sebuah titik sudut yang 
biasa disebut titik puncak. 

3. Bola  

 
Bangun ruang bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang menutupi 

seluruh bagian ruangnya. 
 

F. Metode Pembelajaran 
Metode ceramah, penemuan terbimbing, diskusi, kerja kelompok, dan 

pemberian tugas dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Matematika 
realistik (PMR) 
 

G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10’) 

a. Guru meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain buku pelajaran, alat peraga, dan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS ). 
d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses  pembelajaran 

dengan menyampaian salam  “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat pagi 
anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-anak? (matematika)”. 

e. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui siswa  
“Materi pokok yang akan kita bahas masih melanjutkan materi yang kemarin 
yaitu mengenai  Sifat-sifat Bangun Ruang Sederhana”  dan menuliskannya di 
papan tulis. 

f. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  “Setelah mengikuti pembelajaran, siswa  
dapat menyebutkan sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola”. 
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g. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (menggali pengetahuan 
prasyarat) dengan serangkaian pertanyaan sebagai berikut: (eksplorasi) 

 
 

 GURU (G)  Siswa (S) 
1 Kemarin ibu guru memberikan tugas 

kepada kalian untuk mencari benda-
benda yang berbentuk apa saja? 

1 Tabung, kerucut, 
dan bola. 

2 Benda apa saja yang berbentuk tabung 
yang kalian temukan? 

2 Keleng susu, gelas, 
drum, parfum, dll. 

3 Kalau benda yang berbentuk kerucut? 
Siapa yang berani menjawab? 

3 Topi, nasi 
tumpeng, atap 
gereja, dll 

4 Selanjutnya siapa yang berani 
menyebutkan benda temuannya yang 
berbentuk bola? 

4 Bola volly, bola 
basket, bola tenis, 
globe, dll. 

 
2. Kegiatan Inti (40’) 

a. Eksplorasi (10’) 
1) Guru menjelaskan sekilas mengenai tabung, kerucut, dan bola dengan 

menunjukkan gambar. 
2) Guru memberikan sebuah permasalahan tekstual yang menggiring siswa 

agar menemukan cara menentukan sifat-sifat bangun ruang. 
Permasalahan tersebut yaitu “pada pertemuan kemarin ibu guru telah 
membawakan kado untuk kalian, kali ini, ibu membawa satu kaleng 
permen, topi ulang tahun, bola kasti, dan kelereng. Tahukah kalian 
bentuk dari benda-benda tersebut?” 

3) Selanjutnya guru meminta siswa mengingat kembali benda-benda yang 
bentuknya mirip dengan benda yang ditunjukkan guru. 

4) Siswa menuliskan beberapa benda yang berbentuk tabung, kerucut, dan 
bola. 

b. Elaborasi (20’) 
1) Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok dengan anggota 5-6 siswa.  
2) Kelompok 1 tabung, kelompok 2 kerucut, dan kelompok 3 bola. 
3) Guru membagikan LKS 1 (terlampir) pada setiap kelompok.  
4) Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa selama 10 menit 

untuk mengerjakan tugas sesuai perintah dari guru. 
5) Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada  kelompok yang 

memerlukan. 
6) Guru memberikan kesempatan kepada wakil kelompok yang telah selesai 

untuk mempresentasikan hasilnya 
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7) Guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan kepada 
kelompok terbaik. 
 

c. Konfirmasi  (10’) 
1) Guru mengajak siswa untuk bersama-sama mengidentifikasi benda-

benda di sekitar lingkungan sekolah sesuai dengan bangun ruang yang 
telah dipelajari yaitu yaitu tabung, kerucut, dan balok. 

2) Guru mempersilahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang 
materi pelajaran yang kurang dipahami. 

3) Guru memberikan penjelasan pada siswa mengenai materi pembelajaran 
mengenai sifat tabung, kerucut, dan bola yang kurang siswa pahami. 

 
3. Kegiatan Penutup ( 20’) 

a. Guru membagikan lembar tugas siswa, kemudian guru meminta siswa 
untuk mengerjakan tugas tersebut secara mandiri atau bekerja sendiri.  

b. Guru menilai hasil LTS yang dikerjakan siswa. 
c. Guru memberi penguatan kepada siswa dengan nilai tertinggi. 
d. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan simpulan 

tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana yaitu balok dan kubus. 
e. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan 

1) Apa  materi pokok yang kita bahas hari ini? 
2) Coba sebutkan sifat-sifat tabung? 
3) Coba sebutkan sifat-sifat kerucut? 
4) Selanjutnya sebutkan sifat-sifat bola! 
5) Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

f. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR  sebagai berikut: 
Buatlah ringkasan materi pelajaran mengenai sifat bangun ruang sederhana 
yang telah kita pelajari! Tulis dalam buku tugas dan kumpulkan pada 
pertemuan berikutnya! 

g. Guru menyampaikan rencana pembelajaran matematika pada pertemuan 
berikutnya yaitu mengenai jaring-jaring bangun ruang. Guru memberi tugas 
kepada siswa untuk mempelajari materi pelajaran yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya. 
 

H. Buku Sumber/Media 
1. Buku Sumber 

a. BSNP. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Model Silabus Kelas  
IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 
Mandikdasmen Direktorat Pembinaan TK dan SD. Halaman 33. 

b. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuti. 2008. Ayo Belajar Matematika 4,  
untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan DEPDIKNAS. 
Halaman 212. 
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2. Media 

a. Gambar tabung, kerucut, dan bola.. 
b. Kaleng permen, topi kerucut, bola kasti, dan kelereng. 
c. Lembar Kerja Siswa. 
d. Lembar Tugas Siswa.  

 
I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 
2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 
3. Bentuk Penilaian : Pilihan ganda 
4. Alat Penilaian : LKS,  lembar pengamatan (terlampir), soal dan   kunci 

jawaban 
5. Kunci Jawaban (terlampir) 
6. Skor Penilaian 

Nilai Akhir =  
 

x 100% 
 
 

Purbalingga, 12 Mei 2012 
Guru Mitra       Peneliti  

 
 
 

Ulun Isriyadi, A.Ma     Azmi Asvia   
19660129 199203 1 007    1402408220  

 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 1 Maribaya 

 
 
 

Afandi, S.Pd 
19620724 198304 1 004 

  



116 
 

 
 

Lampiran 17 

LEMBAR KERJA SISWA 
Siklus I Pertemuan 2 

Waktu : 10 menit 
 

Kelompok 1 

 
 
 

Berdasarkan pengamatan pada bangun ruang yang kalian dapat, isilah titik-titik (….)  
di bawah ini dengan tepat! Diskusikan dengan anggota kelompokmu! 
1. Bangun ruang yang kalian dapat yaitu  . . . . 

 
2. Gambarlah bangun ruang tersebut, sertakan bagian-bagiannya! 

 
 
 
 
 

 
 

3. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 
…………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..…………
…………..………………………………………………………..………..… 
 

4. Tuliskan 3 benda berbentuk tabung yang pernah kalian temui!  
…………………………………………………………………………………...……
….……………..………………………………………………………………………
……………..…………………………...……………………………………. 

  

Anggota :1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Siklus I Pertemuan 2 

Waktu : 10 menit 
 

Kelompok 2 

 
 
 

Berdasarkan pengamatan pada bangun ruang yang kalian dapat, isilah titik-titik (….)  
di bawah ini dengan tepat! Diskusikan dengan anggota kelompokmu! 
1. Bangun ruang yang kalian dapat yaitu  . . . . 

 
2. Gambarlah bangun ruang tersebut, sertakan bagian-bagiannya! 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 
…………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..…………
…………..………………………………………………………..………..… 
 

4. Tuliskan 3 benda berbentuk tabung yang pernah kalian temui!  
…………………………………………………………………………………...……
….……………..………………………………………………………………………
……………..…………………………...……………………………………. 

  

Anggota :1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Siklus I Pertemuan 2 

Waktu : 10 menit 
 

Kelompok 3 

 
 
 

Berdasarkan pengamatan pada bangun ruang yang kalian dapat, isilah titik-titik (….)  
di bawah ini dengan tepat! Diskusikan dengan anggota kelompokmu! 
1. Bangun ruang yang kalian dapat yaitu  . . . . 

 
2. Gambarlah bangun ruang tersebut, sertakan bagian-bagiannya! 

 
 
 
 

 
 

 
3. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

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

4. Tuliskan 3 benda berbentuk tabung yang pernah kalian temui!  
…………………………………………………………………………………...……
….……………..………………………………………………………………………
……………..…………………………...……………………………………. 

  

Anggota :1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
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Lampiran 18 

Kisi-kisi Soal Tes Akhir  
Siklus I Pertemuan 2 

 
Satuan  Pendidikan : SD   Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : Matematika  Materi Pokok    : Sifat-sifat Bangun   
            Ruang 
 
Standar Kompetensi:  Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan  

antarbangun datar. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator soal Jenis 

Soal 
Ranah 

Kognitif
Nomor 

Soal 
Tingkat 
kesulitan 

  
Menentukan 
 sifat-sifat 
bangun ruang 
sederhana 
(tabung, 
kerucut, dan 
bola). 

 
 Siswa dapat 
menyebutkan 
benda-benda yang 
berbentuk tabung, 
kerucut, dan bola. 
 

 Disajikan gambar 
tabung, siswa 
dapat menghitung 
jumlah sisi, rusuk, 
dan titik sudut 
pada tabung. 

 
 Disajikan gambar 
es krim kerucut, 
siswa dapat 
menentukan 
bagian titik sudut 
dan sisi lengkung 
pada kerucut. 

 
 Disajikan 
beberapa sifat 
bola, siswa dapat 
mengenal bangun 
ruang bola 
berdasarkan sifat 
yang dimiliki. 

 
Uraian 

 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian

 
C1 

 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 
 
 
 

C1 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
Mudah 

 
 
 
 
 
 

Sedang 
 
 
 
 
 
 

Sulit 
 
 
 
 
 
 
 

Mudah 
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Lampiran 19 

Lembar Tugas Siswa (LTS) 

Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 2 

Waktu : 10 menit 

Isilah titik-titik (. . . . ) di bawah ini dengan tepat! 

1. Ibu baru saja berbelanja untuk keperluan ulang tahun Mila. Belanjaan ibu sangat 

banyak. Beberapa di antaranya yaitu: 

 

 

Dari berbagai belanjaan ibu di atas, sebutkan: 

a. Benda yang berbentuk tabung yaitu . . . ..   (skor 1) 

b. Benda yang berbentuk kerucut yaitu . . . ..   (skor 1) 

c. Benda yang berbentuk bola yaitu . . . ..    (skor 1) 

2. Perhatikan gambar!  

 
3.   Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
4. Bangun ruang yang hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang menutupi seluruh 

bagian ruangnya yaitu …..     (skor 2) 

 

  

b 

d 

c 

a

a. Gambar kemasan oli di samping  
berbentuk . . . .         (skor 1) 

b. Berapa jumlah sisinya?         (skor 1) 
Jawab: ………………………………………. 

c. Berapa jumlah rusuknya?         (skor 1)  
Jawab: ……………………………………. 

‐ undangan  - susu kaleng  - nasi tumpeng 
‐ balon   - bola plastik  - kotak kado 
‐ coklat batang  - topi kerucut  - kotak makanan 

Huruf “d” pada gambar menunjukkan 

bagian . . . ..          (skor 2) 
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Lampiran 20 

Kunci Jawaban Soal Tes Akhir 

Siklus I Pertemuan 2 

1. a. susu kaleng. (skor 1) 

b. nasi tumpeng. (skor 1) 

c. bola plastik warna-warni. (skor 1) 

2. a. Tabung. (skor 1) 

b. 3 sisi. (skor 1) 

c. 2 rusuk. (skor 1) 

3. sisi lengkung. (skor 2) 

4. Bola. (skor 2) 

Skor maksimal = 10  
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Lampiran 21 
PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (empat)/2 (Dua) 
Penelaah : Ulun Isriyadi, A.Ma 
 
PETUNJUK 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam 

format! 
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan 

kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai 

dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks soal 
dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A. Materi 
1. Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 
tertulis untuk bentuk 
uraian) 

√  √  √  √  

2. Batasan pertanyaan dan 
jawaban yang diharapkan 
sudah sesuai  

√  √  √  √  

3. Materi yang ditanyakan 
sesuai dengan 
kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari 
tinggi) 

√  √  √  √  

4. Isi materi yang 
ditanyakan sesuai dengan 
jenjang jenis sekolah atau 
tingkat kelas 

√  √  √  √  

B. Konstruksi 
5. Menggunakan kata tanya 

atau perintah yang 
menuntut jawaban uraian 

√  √  √  √  

6. Ada petunjuk yang jelas 
tentang cara mengerjakan 
soal 

√  √  √  √  

7. Ada pedoman 
penskorannya √  √  √  √  
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     Purbalingga, 10 Mei 2012 
     Penelaah 
 
 
 
     Ulun Isriyadi, A.Ma 
        19660129 199203 1 007 

  

8. Tabel, gambar, grafik, 
peta, atau yang 
sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 

√  √  √  √  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk

C. Bahasa/Budaya 
9. Rumusan kalimat soal 

komunikatif  √  √  √  √  
10. Butir soal menggunakan 

bahasa Indonesia yang 
baku 

√  √  √  √  

11. Tidak  menggunakan 
kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran 
ganda atau salah 
pengertian 

√  √  √  √  

12. Tidak menggunakan 
bahasa yang berlaku 
setempat/tabu  

√  √  √  √  

13. Rumusan soal tidak 
mengandung 
kata/ungkapan yang 
dapat menyinggung 
perasaan siswa 

√  √  √  √  
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Lampiran 22 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 
Satuan  Pendidikan : SD   Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : Matematika  Materi Pokok    : Sifat-sifat Bangun   
            Ruang 
 
Standar Kompetensi:  Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan  

antarbangun datar. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator soal Jenis 

Soal 
Ranah 

Kognitif
Nomor 

Soal 
Tingkat 
kesulitan

8.1 Menentukan 
sifat-sifat 
bangun ruang 
sederhana. 

 Siswa dapat 
menyebutkan 
lima bentuk 
bangun ruang 
dengan disertai 
contoh. 

 
 Ditampilkan 
gambar kado 
berbentuk 
kubus dan 
balok, siswa 
dapat 
menentukan 
persamaan dan 
perbedaan sifat-
sifat antara 
balok dan 
kubus. 

 
 Disajikan sifat-
sifat bangun 
ruang tabung, 
siswa dapat 
menggambar 
bangun ruang 
tabung sesuai 
dengan sifat 
yang dimiliki. 

 
 Siswa dapat 
menyebutkan 
nama sisi pada 
kerucut. 

 
 Siswa dapat 

Uraian 
 

 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uraian 

 

C1 
 

 
 

 
 
 

C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
 

1 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Mudah 
 
 

 
 
 
 

Sulit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mudah 
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mengenal 
bangun ruang 
bola 
berdasarkan 
sifat-sifat yang 
dimilikinya. 

 
 Disajikan 
sebuah tabel 
bangun ruang 
sederhana, 
siswa dapat 
menghitung 
banyaknya  sisi, 
rusuk, dan titik 
sudut yang 
dimiliki bangun 
ruang pada 
tabel. 

 
 

 
Uraian 

 
 
 
 
 
 
 

Uraian 

 
 

 
C2 

 
 
 
 
 
 
 

C3 

 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

 
 

 
Sedang 

 
 
 
 
 
 
 

Sulit 
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Lampiran 23 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS 1 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Meteri Pokok   :  Bangun Ruang Sederhana 

Kelas/Semester  :  IV/ 2 

Waktu    :  50 menit 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan lima bentuk bangun ruang sederhana dengan disertai contoh masing-

masing 2! (skor 10) 

Jawab: 1. ………………………………………………………………. 

  2. ………………………………………………………………. 

  3. ………………………………………………………………. 

  4. ………………………………………………………………. 

  5. ………………………………………………………………. 

 

2. Gambar di bawah ini adalah kado yang didapat Nina dari ayah dan ibunya. Mari kita 

bandingkan bentuknya!        (skor 7) 

a.   Berbentuk . . . . 

                 

 b. Berbentuk . . . . 

      

c.   Persamaan: Sama-sama terdiri dari . . . . sisi, . . . . rusuk, dan . . . .sudut. 

d.   Perbedaan: - Kubus memiliki sisi berbentuk . . . .. 

                    - Balok memiliki sisi berbentuk. . . . 

 

3. Roda dari mobil mainan adik hilang. Untuk mengganti roda yang hilang, adik 

membutuhkan benda yang memiliki 2 rusuk dan 3 sisi, tetapi tidak memiliki titik 

sudut.  Berdasarkan keterangan di atas maka: 

a. Berbentuk apakah benda tersebut?      (skor 1) 

Jawab: ……………………………………………………………………….. 
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b. Gambarlah bentuk dari bangun tersebut agar adik dapat menemukan benda yang 

sesuai!         (skor 2) 

Jawab:  

 

 

 

 

 

4. Kerucut memiliki 2 buah sisi yaitu sisi . . . . dan . . . .   (skor 2) 

5. Bangun ruang yang tidak memiliki rusuk dan titik sudut yaitu . . . . (skor 2) 

6. Isilah tabel di bawah ini dengan teliti!      (skor 6) 

Tabel Sifat-sifat Bangun Ruang 

Nama bangun Banyak sisi Banyak 
rusuk 

Banyak titik 
sudut 

Tabung 

…. …. …. 

Kerucut 

…. …. …. 

Bola 

…. … …. 
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Lampiran 24 

Kunci Jawaban Tes Formatif Siklus 1 

1. Kubus, contoh: dadu, rubrik, kotak kapur, dll.    (skor 2) 

Balok, contoh: korek api, kotak pasta gigi, kotak kapur, dll.  (skor 2) 

Tabung, contoh: drum, kaleng susu, gelas, dll.    (skor 2) 

Kerucut, contoh: caping, terompet, tumpeng, dll.   (skor 2) 

Bola, contoh: bola kasti, bola volley, bola basket, dll.   (skor 2) 

2. a. kubus. (skor 1) 

b. balok. (skor 1) 

c. Sama-sama terdiri dari 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 sudut.  (skor 3) 

d. Kubus memiliki sisi berbentuk persegi sedangkan balok memiliki sisi  

    berbentuk persegi panjang.    (skor 2) 

3. Tabung.     (skor 3) 

 
4. Sisi lengkung dan sisi alas.  (skor 2) 

5. Bola.     (skor 2) 

6. Tabel Sifat-sifat Bangun Ruang 

Nama 
Bangun 

Banyak 
sisi 

Banyak 
Rusuk 

Banyak titik 
sudut 

 

Tabung 3 2 - (skor 2) 
Kerucut 2 1 1 (skor 2) 

Bola 1 - - (skor 2) 
 

Jumlah skor =  30



129 
 

 
 

Lampiran 25 
PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS I  
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (empat)/2 (Dua) 
Penelaah  : Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 
 
PETUNJUK 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau 

pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek Yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A. Materi                         
1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk uraian)  √    √    √    √    √    √   
2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang 

diharapkan sudah sesuai   √  √  √   √  √  √ 
3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi)  √    √    √    √    √    √   

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 
jenis sekolah atau tingkat kelas √    √    √    √  √    √ 

  
 

B. Konstruksi 
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Catatan: 
 
          Tegal, 9 Mei 2012 
          Penelaah 
 
 

5. Menggunakan kata tanya atau perintah yang 
menuntut jawaban uraian √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara 
mengerjakan soal  √    √    √    √    √   √    

7. Ada pedoman penskorannya √  √  √   √  √  √ 
8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan terbaca √    √    √    √    √    √   
C. Bahasa/Budaya                         
9. Rumusan kalimat soal komunikatif   √    √    √    √    √    √   
10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku  √    √    √    √    √    √   
11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 
pengertian  √    √    √    √    √    √   

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat/tabu   √    √    √    √    √    √   

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung perasaan siswa  √    √    √    √    √   √    
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          Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 
             19680610 199303 2 002  
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PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 
SOAL TES FORMATIF SIKLUS I  

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (empat)/2 (Dua) 
Penelaah : Ulun Isriyadi, A.Ma 
 
PETUNJUK 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau 

pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A. Materi 
 

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes 
tertulis untuk bentuk uraian) √  √  √  √  √  √  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang 
diharapkan sudah sesuai  √  √  √  √  √  √  

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi (urgensi, relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√  √  √  √  √  √  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 
jenis sekolah atau tingkat kelas √  √  √  √  √  √  

 
B. Konstruksi 
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Catatan: 
 
          Purbalingga, 10 Mei 2012 
          Penelaah 
 

5. Menggunakan kata tanya atau perintah yang 
menuntut jawaban uraian √  √  √  √  √  √  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara 
mengerjakan soal √  √  √  √  √  √  

7. Ada pedoman penskorannya 
 √  √  √  √  √  √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya 
disajikan dengan jelas dan terbaca √  √  √  √  √  √  

C. Bahasa/Budaya 
9. Rumusan kalimat soal komunikatif  √ √ √ √ √ √ 
10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku √  √  √  √  √  √  
11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 
pengertian 

√  √  √  √  √  √  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat/tabu  √  √  √  √  √  √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung perasaan siswa √  √  √  √  √  √  
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          Ulun Isriyadi, A.Ma 
             19660129 199203 1 007  
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Lampiran 26 
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM  

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PMR SIKLUS I PERTEMUAN 1 
Petunjuk: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kotak 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Nama 

Aspek yang Diamati 

Skor Nilai 

A B C D E F G H 

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 2 3 4 

1 Aji Febriyanto   √      √   √ √ √     √ √ √ 16 50 

2 Ahmad Hasan S.     √      √           √     √       √     √         √       √   23 71.88 

3 Ahmad Husein S.     √        √       √       √       √       √     √         √   23 71.88 

4 Aisah N. Fadilah     √      √         √       √       √     √       √         √   21 65.63 

5 Aprilian Saputri       √     √         √       √       √     √     √           √ 28 87.5 

6 Ayu Ida Kusuma   √        √         √     √         √     √       √         √   19 59.38 

7 Ikhsan   √        √         √       √         √   √     √           √   20 62.5 

8 Ilmaniah K.       √     √         √       √       √     √       √         √ 29 90.63 

9 Intan Safitri   √        √         √       √       √     √       √         √   20 62.5 

10 Misbakhul Munir                                                                 0 0 

11 Nur Azis     √        √         √     √       √       √       √       √   25 78.13 

12 Nur Darokah     √    √         √       √       √     √       √           √   15 46.88 

13 Slamet N. M   √        √         √       √       √     √         √       √   21 65.63 

14 Tegar Hartanto   √        √         √       √       √       √       √       √   22 68.75 

15 Zaetin Sulistiyani       √     √         √       √           √       √         √ 29 90.63 

Jumlah Skor 
0 12 15 12 2 14 15 0 0 2 24 20 0 6 24 12 0 4 24 16 1 14 18 0 2 12 18 0 0 2 30 12

311 64.79 39 31 46 42 44 33 32 44 
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Keterangan: 

A. Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru. 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru. 

C. Keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. 

D. Kerjasama siswa dalam kerja kelompok. 

E. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. 

F. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

G. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

H. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

         

 

         Purbalingga, 11 Mei 2012 

         Observer 

 

 

         Ulun Isriyadi, A.Ma 

         19660129 199203 1 007 

  

Rata-rata 2.60 2.07 3.07 2.80 2.93 2.20 2.13 2.93 
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Lampiran 27 
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM  

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PMR SIKLUS I PERTEMUAN 2 
Petunjuk: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kotak 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No  Nama 

Aspek Yang Diamati 

Skor  Nilai 

A  B  C D E F G H

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  2  3  4 

1  Aji Febriyanto       √        √              √         
√

        
√

     
√

         2             
√

   21  65.63 

2  Ahmad Hasan S.          √       
√

           
√

     
√

        
√

     
√

           
√

        
√

   25  78.13 

3  Ahmad Husein S.       √           √             √       √          √          √          √          √    25  78.13 

4  Aisah N. Fadilah       √        √              √          √          √          √          √          √    23  71.88 

5  Aprilian Saputri          √           √          √          √          √        √          √             √ 30  93.75 

6  Ayu Ida Kusuma       √        √              √       √                √        √       √             √    22  68.75 

7  Ikhsan      
√ 

     
√ 

           
√

         √            
√ 

   √         
√

           
√

   22  68.75 

8  Ilmaniah Kh.          √           √          √          √          √           √          √          √ 32  100 

9  Intan Safitri                                                                                                 0  0 

10  Misbakhul Munir       √        √              √       √             √       √          √             √    20  62.5 

11  Nur Azis       √           √             √          √       √          √             √       √    26  81.25 

12  Nur Darokah       √        √           √          √          √          √          √             √    18  56.25 

13  Slamet Nur M.      
√ 

     
√ 

           
√

        
√

        
√

         √         
√

        
√

   23  71.88 

14  Tegar Hartanto      
√ 

     
√ 

           
√

        
√

        
√

            √      
√

        
√

   24  75 

15  Zaetin Sulistiyani          √           √          √          √          √           √       √             √ 31  96.88 

Jumlah Skor 
0  0  30  16  0  16  9  12  0  2  21  24  0  6  21  15  0  2  24  20  0  10  18  12  0  10  21  8  0  0  33  12 

342  71.25 46  37 47 42 46 40 39 45
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Rata‐rata  3.07  2.47 3.13 2.80 3.07 2.67 2.60 3.00

Keterangan: 

A. Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru. 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru. 

C. Keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. 

D. Kerjasama siswa dalam kerja kelompok. 

E. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. 

F. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

G. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

H. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

    

 

 

         Purbalingga, 12 Mei 2012 

         Observer 

 

 

         Ulun Isriyadi, A.Ma 

         19660129 199203 1 007
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Lampiran 28 

Hasil Tes Akhir Siklus 1 
NO NAMA Pert. 1 Pert. 2 

1 Aji Febriyanto 80 70 
2 Ahmad Hasan Soleh 100 100 
3 Ahmad Husein Soleh 100 90 
4 Aisah Nur Fadilah 60 75 
5 Aprilian Saputri 80 90 
6 Ayu Ida Kusuma 40 70 
7 Ikhsan 70 50 
8 Ilmaniah Khoerunisa 80 80 
9 Intan Safitri 60 - 
10 Misbakhul Munir - 90 
11 Nur Azis 80 100 
12 Nur Darokah 60 40 
13 Slamet Nur Maesaroh 50 80 
14 Tegar Hartanto 60 80 
15 Zaetin Sulistiyani 80 100 

Jumlah Nilai 1000 1115 
Rata-rata Nilai 71.43 79.64 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGANYAR 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARIBAYA 
Alamat  :  Jln Raya Karanganyar-Batur Km 3 Maribaya, Karanganyar 

Purbalingga  53354 
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Lampiran 29 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGANYAR 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARIBAYA 
Alamat  :  Jln Raya Karanganyar-Batur Km 3 Maribaya, Karanganyar 

Purbalingga  53354 
 

Hasil Tes Formatif Siklus 1 

NO NAMA 
NILAI TES FORMATIF 

 TUNTAS TIDAK 
TUNTAS 

1 Aji Febriyanto 70 √ - 
2 Ahmad Hasan Soleh 86 √ - 
3 Ahmad Husein Soleh 86 √ - 
4 Aisah Nur Fadilah 66 √ - 
5 Aprilian Saputri 93 √ - 
6 Ayu Ida Kusuma 50 - √ 
7 Ikhsan 66 √ - 
8 Ilmaniah Khoerunisa 100 √ - 
9 Intan Safitri 60 - √ 
10 Misbakhul Munir 70 √ - 
11 Nur Azis 76 √ - 
12 Nur Darokah 33 - √ 
13 Slamet Nur Maesaroh 50 - √ 
14 Tegar Hartanto 73 √ - 
15 Zaetin Sulistiyani 100 √ - 

Jumlah Nilai 1079 
Rata-rata Nilai 71.93 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 11 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) 73,33 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 4 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar (%) 26,66 
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Lampiran 30 

Hasil Penilaian Kinerja Guru 1 (APKG 1) 

Hasil Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan 1 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama : Azmi Asvia 

2. NIM : 1402408220 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

4. Kelas : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

6. Tanggal : 11 Mei 2012 

 
B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Pemahaman 
terhadap siswa 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri √ 

3 
Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

√ 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa √ 
Sikap sensitif terhadap kesukaran siswa  

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 
 
 
 
 
 
 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ 3 

Indikator dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik siswa, satuan pendidikan, 
dan potensi daerah. 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

 
 

 
 
 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 

3. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

√ 

2 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK. √ 

4. Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

√ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan kegiatan 
pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media sesuai 
dengan lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

 

5. Mengorganisasi-
kan urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √ 

 
4 

Materi disusun secara induktif √ 

Materi berdasarkan tingkat kesulitan, 
mengajarkan dari yang mudah terlebih 
dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu ranah 
kognitif, afektif dan psikomotorik 

√ 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  √ 

3 

Memuat teknik tes dan non tes 
 

√ 

Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi 

 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  

√ 

3 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang topik/tema 
materi yang akan dipelajari 

 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan siswa untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok 

√ 

SKOR TOTAL 21 
 
Komentar: 

 

Skor maksimal N1 = 28 
 
 

100%  

 

           =  100% 

  

           =  75 
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Hasil Penilaian Kinerja Guru (APKG 2) 

Hasil Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I Pertemuan 1 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama : Azmi Asvia 

2. NIM : 1402408220 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

4. Kelas : IV (empat) 

5. Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

6. Tanggal : 11 Mei 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai narasumber 
 √ 

3 

Performansi guru saat menjelaskan materi 
tidak selalu melihat buku √ 

Menjelaskan materi dengan sistematis 
  

Membantu siswa dalam menyelesaikan 
masalah √ 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran. √ 

4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas  √ 

3 

Pertanyaan yang diajukan tidak mengarah 
pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual  

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa √ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif  

2 

Menciptakan suasana pembelajaran yang 
interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 
menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik pembelajaran 
(individu/kelompok) √ 

Pembelajaran sesuai dengan  karakteristik 
siswa  

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi yang 
tepat  

3 
 
 

Menyajikan materi menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami siswa √ 

Menjelaskan materi menggunakan bahasa 
yang baik dan benar √ 

Menjelaskan materi dengan memberikan 
contoh konkret/nyata dalam kehidupan 
sehari-hari 

√ 

6. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri sesuai 
dengan rencana.  

3 
Menciptakan iklim kelas yang kondusif. √ 
Tidak terjadi penundaan kegiatan selama 
pembelajaran. √ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat ranngkuman/ simpulan 
pelajaran. 

√ 

3 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran.  

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling 
dan/atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar siswa, dan 
menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 

√ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. 
 √ 

4 

Waktu digunakan dengan cermat. 
 √ 

Tidak terburu-buru/diperlambat. 
 √ 

Diakhiri dengan rencana. 
 √ 

SKOR TOTAL 25 
  

Komentar: 

 

 

 Skor maksimal N2 = 32 

  
 

100%  

  

           =    x 100%   

  

           =  78, 12 

       

       

     = 
                   ,      

    

      =  77,08 

 

Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

     Purbalingga, 11 Mei 2012 

     Penilai 

 

 

     Ulun Isriyadi, A.Ma 
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     19660129 199203 1 007 
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Lampiran 31 

Hasil Penilaian Kinerja Guru 1 (APKG 1) 

Hasil Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan 2 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama : Azmi Asvia 

2. NIM : 1402408220 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

4. Kelas : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

6. Tanggal : 12 Mei 2012 

 
B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Pemahaman 
terhadap siswa 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri √ 

4 

Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri √ 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa 
 √ 

Sikap sensitif terhadap kesukaran siswa √ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 
 
 
 
 
 
 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ 3 

Indikator dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik siswa, satuan pendidikan, 
dan potensi daerah. 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

 
 

 
 
 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. √ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. √ 

3. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. √ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK.  
4. Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 

didasarkan pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

√ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan kegiatan 
pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media sesuai 
dengan lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

 

5. Mengorganisasi-
kan urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √ 

4 

Materi disusun secara induktif √ 
Materi berdasarkan tingkat kesulitan, 
mengajarkan dari yang mudah terlebih 
dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu ranah 
kognitif, afektif dan psikomotorik √ 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  √ 

3 
Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi  

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian √ 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  √ 

3 
Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang topik/tema 
materi yang akan dipelajari 

 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, √ 
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No. Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

dan bertindak tanpa rasa takut 
Memberikan kesempatan siswa untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok 

√ 

SKOR TOTAL 23 
Komentar: 

 

Skor maksimal N1 = 28 
 
 

100%  

 

           =    x 100%   

  

           =  82,14 
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Hasil Penilaian Kinerja Guru (APKG 2) 

Hasil Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I Pertemuan 2 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama : Azmi Asvia 

2. NIM : 1402408220 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

4. Kelas : IV (empat) 

5. Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

6. Tanggal : 12 Mei 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati Deskriptor 
Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai narasumber √ 

3 

Performansi guru saat menjelaskan materi 
tidak selalu melihat buku 

√ 

Menjelaskan materi dengan sistematis  
Membantu siswa dalam menyelesaikan 
masalah √ 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran. √ 

4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. √ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas  √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan tidak mengarah 
pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual √ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √ 

3 

Menciptakan suasana pembelajaran yang 
interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 
menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik pembelajaran 
(individu/kelompok)nm √ 

Pembelajaran sesuai dengan  karakteristik 
siswa 

 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi yang 
tepat 

 

3 
 
 

Menyajikan materi menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami siswa √ 

Menjelaskan materi menggunakan bahasa 
yang baik dan benar √ 

Menjelaskan materi dengan memberikan 
contoh konkret/nyata dalam kehidupan 
sehari-hari 

√ 

6. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri sesuai 
dengan rencana. 

 

3 
Menciptakan iklim kelas yang kondusif. √ 
Tidak terjadi penundaan kegiatan selama 
pembelajaran. √ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat ranngkuman/ simpulan 
pelajaran. 

√ 

3 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran. √ 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

dan/atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar siswa, dan 
menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 
 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. 
 √ 

4 

Waktu digunakan dengan cermat. 
 √ 

Tidak terburu-buru/diperlambat. 
 √ 

Diakhiri dengan rencana. 
 

√ 

SKOR TOTAL 27 
 Komentar: 

 

 Skor maksimal N2 = 32 

  
 

100%  

  

           =   x 100%   

  

           =  84,38 

       

       

    = 
  ,    ,  

    

    = 83,63 

 

Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

     Purbalingga, 12 Mei 2012 

     Penilai 
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     Ulun Isriyadi, A.Ma 

        19660129 199203 1 007 
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Lampiran 32 
Rangkuman Hasil Penilaian performansi kinerja guru Siklus 1 

No 
Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG) 

Nilai APKG 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Ketercapaian 

Siklus I Skor Nilai Skor Nilai 

1 Penilaian RPP (APKG 1) 21 75 23 82,14 78,57 

2 
Penilaian Pelaksanaan 
Pembelajaran (APKG 2) 

25 78,12 27 84,38 81,25 

Nilai Akhir Performansi Guru 77,08 83,63 80,05 

Kategori AB 

 

 

Purbalingga,12 Mei 2012 

Guru Mitra, Praktikkan, 

 

 

Ulun Usriyadi, A. Ma 

19660129 199203 1 007 

 

 

Azmi Asvia 

1402408220 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN 1 Maribaya, 

 

 

Afandi, S. Pd 

19620724 198304 1 004 
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Lampiran 33 
PENGEMBANGAN SILABUS MATEMATIKA SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 
Satuan  Pendidikan   : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas /Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Ruang Lingkup : Bangun Ruang Sederhana 
Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit 
Standar Kompetensi  : Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar 
 

 
Kompetensi 

Dasar 

 
Indikator 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Media  
Penilaian 

 
Sumber 
Belajar 

 
Alokasi 
waktu 

Alat 
Peraga 

Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 
8.2 Menentu-

kan 
jaring-
jaring 
kubus 
dan 
balok. 

• Menggambar 
berbagai 
jaring-jaring 
kubus. 

• Mengidentifi-
kasi jaring-
jaring kubus 
dari berbagai 
bentuk jaring-
jaring bangun 
ruang. 
 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan apersepsi, motivasi, tujuan 
pembelajaran, dan menggali pengetahuan 
prasyarat dengan menggunakan 
serangkaian pertanyaan dan alat peraga. 
 
Kegiatan inti 
• Dengan menggunakan berbagai kotak 

berbentuk kubus yang ditemukan sendiri 
oleh siswa dan dengan LKS yang 
diberikan guru, siswa diberi kesempatan 
bereksplorasi dan berelaborasi dengan 
cara berdiskusi kelompok  untuk  

1. Gambar 
jaring-
jaring 
kubus. 
 

2. Berba-
gai 
kotak 
berbent
uk 
kubus. 

 
3. Kado 

• Lembar 
kerja 
siswa 
(LKS) 
 

• Lembar 
tugas 
siswa 
(LTS) 

 
 

• Penilaian 
proses 
 

• Penilaian 
tertulis   

 
 

• Model Silabus 
Kelas IV. 
 

• Buku BSE 
“Ayo Belajar 
Matematika 4, 
untuk SD dan 
MI Kelas IV” 
Burhan 
Mustaqim dan 
Ary Astuti. 

• Buku 

 2x35’ 
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menemukan berbagai bentuk jaring-
jaring kubus. 

• Wakil kelompok diberi kesempatan 
untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. Guru memberikan 
konfirmasi dengan menjelaskan kembali 
mengenai materi pelajaran. 
 

Kegiatan penutup 
• Siswa dibimbing untuk membuat 

simpulan  
• Dengan menggunakan LTS, siswa  secara 

individual  mengerjakan soal untuk 
menentukan berbagai bentuk jaring-
jaring kubus. 

• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

bentuk 
kubus 

 

Erlangga 
“Pelajaran 
Matematika 
untuk SD 
Kelas 4”. M. 
Khafid Kasri 
dan Suyati. 

 
• LKS 

 
• LTS 

 
 
 
 
 

 
 

Purbalingga, 2 Juni 2012 
Peneliti 

   
 

        Azmi Asvia     
              1402408220 
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Lampiran 34 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Siklus II Pertemuan 1 

 
  Nama Sekolah  :   SD Negeri 1 Maribaya 
  Mata Pelajaran :   Matematika 
  Kelas/Semester :    IV/2 

 Alokasi waktu  :    2 x 35  menit (1 x Pertemuan) 
 

A. Standar Kompetensi 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar. 
 

B. Kompetensi Dasar 
8.2. Menentukan jaring-jaring kubus dan balok. 
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
8.1.3 Menggambar berbagai jaring-jaring kubus. 
8.2.1 Mengidentifikasi jaring-jaring kubus dari berbagai bentuk jaring-jaring 

bangun ruang. 
  

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dengan disertai media kotak tempat 

lampu, siswa dapat menyebutkan pengertian jaring-jaring kubus. 
2. Melalui penemuan terbimbing dengan menggunakan LKS, siswa dapat 

menentukan 3 bentuk  jaring-jaring kubus dengan benar. 
3. Melalui diskusi kelompok dengan menggunakan LKS, siswa dapat menggambar 

jaring-jaring kubus dengan benar.  
 

E. Materi Ajar 
Jaring-jaring kubus 

Bangun ruang kubus terbentuk dari bangun datar persegi. Gabungan dari 
beberapa persegi yang membentuk kubus disebut jaring-jaring kubus.  

Kubus mempunyai lebih dari satu jaring-jaring, beberapa di antaranya yaitu 
sebagai berikut: 

 
F. Metode Pembelajaran 
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Metode ceramah, penemuan terbimbing, diskusi, kerja kelompok, dan 
pemberian tugas dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Matematika 
realistik (PMR). 

G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10’) 

a.   Guru meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Menyiapkan kondisi fisik antara lain buku pelajaran, alat peraga, Lembar 

Kerja Siswa (LKS), dan Lembar Tugas Siswa (LTS ). 
d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses  pembelajaran 

dengan menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat pagi 
anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-anak? (matematika)”. 

e. Menyampaikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 
(menggali pengetahuan prasyarat) dengan serangkaian pertanyaan sebagai 
berikut: 
 GURU (G)  Siswa (S) 
1 Apakah kalian tadi memperhatikan 

kotak tempat lampu yang ibu bawa 
tadi? Apa bentuk dari kotak tersebut? 

1 Ada yang kubus dan 
ada pula yang balok. 

2 Apakah kalian pernah melihat kotak 
tempat lampu tersebut sebelum 
dibentuk menjadi kotak yang siap 
digunakan? 
Bagaimana bentuknya? 

2 Bentuknya datar dan 
terdiri dari beberapa 
persegi dan persegi 
panjang. 

3 Menurut kalian, apa bentuk kotak 
tempat lampu yang jaring-jaringnya 
terdiri dari bangun datar persegi? 

3 Kubus 

f. Menginformasikan cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui siswa 
“materi pokok yang akan kita bahas yaitu mengenai  Jaring-jaring Kubus.”  
dan menuliskannya di papan tulis. 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran “Setelah mengikuti pembelajaran, siswa  
dapat mengidentifikasi dan menggambar berbagai bentuk jaring-jaring 
kubus”. 

 
2. Kegiatan Inti (40’) 

a. Eksplorasi (10’) 
1) Guru menjelaskan sekilas mengenai pengertian jaring-jaring kubus. 
2) Guru memberikan sebuah permasalahan kontekstual yang menggiring 

siswa agar menemukan cara menentukan jaring-jaring kubus. 
Permasalahan tersebut yaitu “Ibu guru akan membungkus kotak bekas 
lampu berbentuk kubus dengan kertas kado. Agar dapat terbungkus 
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dengan rapi, maka ibu guru harus membuat bentuk jaring-jaringnya. 
Kotak bekas lampu tersebut memiliki panjang 5 cm, lebar 5 cm, dan 
tinggi 5 cm. Mari bantu ibu menggambar jaring-jaringnya! Apakah 
kalian telah dapat menentukan bentuk jaring-jaring kubus?”. 

3) Untuk mengetahui apakah kalian dapat menentukan jaring-jaring kubus, 
coba gambarkan 1 saja bentuk jaring-jaring kubus yang kalian ketahui! 

4) Siswa menggambarkan sebuah jaring-jaring kubus. 
b. Elaborasi (20’) 

1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok kecil dengan anggota 3-4 
siswa.  

2) Setiap kelompok diberi sebuah benda nyata berbentuk kubus berupa 
mainan dadu dan rubrik. 

3) Guru meminta setiap kelompok mengamati benda yang diberikan guru. 
4) Guru membagikan LKS (terlampir) pada setiap kelompok.  
5) Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa selama 15 menit 

untuk mengerjakan tugas sesuai perintah dari guru. 
6) Guru berkeliling dan memberikan bimbingan kepada  kelompok yang 

memerlukan. 
7) Guru memberikan kesempatan kepada wakil kelompok yang telah selesai 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
8) Guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan berupa 

kado berisi beberapa pensil kepada kelompok terbaik. 
c. Konfirmasi  (10’) 

1) Guru mengajak siswa untuk bersama-sama mengidentifikasi berbagai 
bentuk jaring-jaring kubus yang telah ditemukan oleh setiap kelompok. 

2) Guru mempersilakan siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang materi 
pelajaran yang kurang dipahami. 

3) Guru memberikan penjelasan pada siswa mengenai materi Jaring-jaring 
Kubus. 
 

3. Kegiatan Penutup ( 10’) 
a. Guru membagikan lembar tugas siswa (LTS),Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan LTS secara individual. 
b. Guru menganalisis hasil LTS yang dikerjakan siswa. 
c. Guru memberi penguatan kepada siswa dengan nilai tertinggi. 
d. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan simpulan tentang 

jaring-jaring kubus. 
e. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan: 

1) Apa  materi pokok yang kita bahas hari ini? 
2) Apakah kalian sudah dapat menentukan bentuk dari jaring-jaring kubus? 
3) Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

f. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR  sebagai berikut: 



162 
 

 
 

“Cari dan bawalah 2 benda berbentuk balok yang sering kalian temui!” 
g. Guru menyampaikan rencana pembelajaran Matematika pada pertemuan 

berikutnya yaitu mengenai Jaring-jaring Balok. 
 

H. Buku Sumber/Media 
1. Buku Sumber 

a. BSNP. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Model Silabus Kelas 
IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 

 Mandikdasmen Direktorat Pembinaan TK dan SD. Halaman 34. 
 

b. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuti. 2008. Ayo Belajar Matematika 4, untuk 
SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan DEPDIKNAS. 
Halaman 214. 

 
c. Kasri, M. Khafid dan Suyati. 2007. Pelajaran Matematika untuk Sekolah 

Dasar Kelas 4. Jakarta: Erlangga. Halaman 61. 
 

2. Media 
a. Gambar jaring-jaring kubus. 
b. Kotak tempat lampu berbentuk kubus. 
c. Dadu. 
d. Rubrik. 
e. Lembar Kerja Siswa 

 
I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 
2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 
3. Bentuk Penilaian : Uraian 
4. Alat Penilaian  : LKS, LTS, dan lembar pengamatan (terlampir) 
5. Kunci Jawaban (terlampir) 
6. Skor Penilaian 

Nilai Akhir =  
 

x 100% 
 
 
 

Purbalingga, 2 Juni 2012 
Guru Mitra     Peneliti  

 
 
 

Ulun Isriyadi, A.Ma    Azmi Asvia 
19660129 199203 1 007    1402408220  
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Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Maribaya 
 
 
 

Afandi, S.Pd 
19620724 198304 1 004 
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Lampiran 35 

Lembar Kerja Siswa 

Siklus II Pertemuan 1 

Waktu : 15 menit 

 

 

 

 

 

Sebelum memulai permainan ini, duduklah berkelompok dengan anggota kelompok 

yang telah ditentukan oleh guru. 

Selanjutnya, untuk dapat memenangkan permainan, mari ikuti petunjuk di bawah ini 

dengan seksama dan diskusikan dengan teman satu kelompokmu! 

1. Perhatikan benda yang kalian dapatkan dari ibu guru! 

2. Pikirkan beberapa jaring-jaring kubus yang mungkin dapat terbentuk. 

3. Selanjutnya, buka amplop yang telah disediakan. 

(Amplop ini berisi beberapa bangun datar yang merupakan bagian sisi-sisi dari benda 

yang harus kalian susun) 

4. Susun dan tempelkanlah isi dari amplop tersebut agar dapat membentuk jaring-jaring 

kubus! 

5. Dalam waktu 10 menit, susun dan tempel isi amplop tersebut pada tempat yang telah 

disediakan. 

6. Kelompok yang paling banyak membentuk jaring-jaring kubus dengan benar akan 

menjadi pemenangnya!  

 

 

Selamat Mengerjakan! 

  

Nama Anggota :1. 
 2. 
 3. 
 4. 
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Lampiran 36 

Kisi-kisi Tes Akhir 
Siklus II Pertemuan 1 

 
Satuan  Pendidikan   : SD    Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran        : Matematika               Materi Pokok  : Jaring-jaring Kubus 

  dan Balok 
  
Standar Kompetensi:  Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan  

antar bangun datar. 
Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis  
Soal 

Ranah  
Kognitif

Nomor 
Soal 

Tingkat 
kesulitan

  
Menentukan 
 Jaring-jaring 
kubus dan 
balok. 

 
 Siswa dapat 
menyebutkan 
nama bangun 
datar yang 
membentuk 
jaring-jaring 
kubus. 
 

 Disajikan 
beberapa kertas 
berbentuk 
persegi, siswa 
dapat 
menghitung 
banyaknya 
persegi yang 
dibutuhkan agar 
terbentuk jaring-
jaring kubus. 

 
  Siswa dapat 
menyusun 
sebuah jaring-
jaring kubus 

 

 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
  

 
C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
Mudah   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulit  
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Lampiran 37 

Lembar Tugas Siswa 

Soal Tes Akhir Siklus II pertemuan 1 

Waktu : 10 menit 

 

Isilah titik-titik (….) di bawah ini dengan jabawaban yang paling tepat! 

1. Jaring-jaring kubus adalah gabungan dari  beberapa buah bangun datar berbentuk  

    .   .   .   .    yang membentuk bangun ruang kubus.  (skor 30) 

 

2. Andi ingin membuat kotak kado berbentuk kubus dari kertas manila, dengan ukuran 

panjang, lebar, dan tinggi 4 cm. Untuk itu, Andi harus membuat jaring-jaring kubus 

yang sesuai. 

a. Dari beberapa potongan kertas berbentuk persegi yang ada, berapa banyak 

potongan kertas yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah jaring-jaring kado 

berbentuk kubus?        (skor 

20) 

Jawab: ………………………………………………………………… 

b. Tempelkan kertas-kertas tersebut pada tempat yang telah tersedia agar dapat 

terbentuk sebuah jaring-jaring kotak kado berbentuk kubus!   

 Jawab: (tempelkan pada lembar berikutnya)    (skor 40) 
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Lampiran 38 

Kunci Jawaban Soal Tes Akhir 
Siklus II Pertemuan 1 

1. Persegi. (skor 30) 
2. a. Enam. (skor 20) 

b. (skor 50) 

   

  

 
        

Kriteria Skor 
Tempelan sesuai dan rapi 50 
Tempelan sesuai dan kurang rapi 30 
Tempelan tidak sesuai 10 
Tidak menempel 0 

Skor maksimal 50 
 

Jumlah skor = 100. 
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Lampiran 39 

PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 
SOAL TES AKHIR SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (empat)/2 (Dua) 
Penelaah : Ulun Isriyadi, A.Ma 
 
PETUNJUK 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam 

format! 
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan 

kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai 

dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks soal 
dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 
Ya Tdk Ya Tdk 

A. Materi         
1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 

√  
√ 

 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai  

√ 
 

√ 
 

3. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, keterpakaian 
sehari-hari tinggi) 

√   √   

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenjang jenis sekolah atau 
tingkat kelas 

√   √   

B. Konstruksi √  √ 
5. Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang menuntut jawaban 
uraian 

√   √   

6. Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal 

√ 
 

√ 
 

7. Ada pedoman penskorannya √  √ 
8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau 

yang sejenisnya disajikan dengan 
jelas dan terbaca 

√   √   

C. 
9. 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif  √  

 √   
 

10. Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku √   √   
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Catatan : 
 
 
 
 
 
     Purbalingga, 1 Juni 2012 
     Penelaah 
 
 
 
     Ulun Isriyadi, A.Ma 
        19660129 199203 1 007

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan 
yang menimbulkan penafsiran ganda 
atau salah pengertian 

√     

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 
Ya Tdk Ya Tdk 

12. Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu  √   √   

13. Rumusan soal tidak mengandung 
kata/ungkapan yang dapat 
menyinggung perasaan siswa 

√   √   
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Lampiran 40 

PENGEMBANGAN SILABUS MATEMATIKA SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 
Satuan  Pendidikan   : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas /Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 
Ruang Lingkup : Bangun Ruang Sederhana 
Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit 
Standar Kompetensi  : Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar 

 
 

Kompetensi 
Dasar 

 
Indikator 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Media  
Penilaian 

 
Sumber 
Belajar 

 
Alokasi 
waktu 

Alat 
Peraga 

Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 
8.3 Menentu-

kan 
jaring-
jaring 
kubus 
dan 
balok. 

• Menggambar 
berbagai 
jaring-jaring 
balok. 

• Mengidentifi-
kasi jaring-
jaring balok 
dari berbagai 
bentuk jaring-
jaring bangun 
ruang. 
 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan apersepsi, motivasi, tujuan 
pembelajaran, dan menggali pengetahuan 
prasyarat dengan menggunakan 
serangkaian pertanyaan dan alat peraga. 
 
Kegiatan inti 
• Dengan menggunakan berbegai kotak 

berbentuk balok yang ditemukan sendiri 
oleh siswa dan dengan LKS yang 
diberikan guru, siswa diberi kesempatan 
bereksplorasi dan berelaborasi dengan 

1.Gambar 
jaring-
jaring 
balok. 
 

2.Berbagai 
kotak 
berbentuk 
balok. 
 

3.Kado 
bentuk 
balok. 

• Lembar 
kerja 
siswa 
(LKS) 
 

• Lembar 
tugas 
siswa 
(LTS) 

 
 

• Penilaian 
proses 
 

• Penilaian 
tertulis  

 
 

• Model Silabus 
Kelas IV. 
 

• Buku BSE 
“Ayo Belajar 
Matematika 4, 
untuk SD dan 
MI Kelas IV” 
Burhan 
Mustaqim dan 
Ary Astuti. 

• Buku 

 3x35’ 
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cara berdiskusi kelompok  untuk  
menemukan berbagai bentuk jaring-
jaring balok. 

• Wakil kelompok diberi kesempatan 
untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. Guru memberikan 
konfirmasi dengan menjelaskan kembali 
mengenai materi pelajaran. 

• Dengan menggunakan LTS, siswa  secara 
individual  mengerjakan soal untuk 
menentukan berbagai bentuk jaring-
jaring balok. 
 

Kegiatan penutup 
• Siswa dibimbing untuk membuat 

simpulan 
• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

 Erlangga 
“Pelajaran 
Matematika 
untuk SD 
Kelas 4”. M. 
Khafid Kasri 
dan Suyati. 

 
• LKS 

 
• LTS 

 
 
 
 
 
 

 
Purbalingga, 8 Juni 2012 
Peneliti 

   
 

        Azmi Asvia     
              1402408220
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Lampiran 41 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II  Pertemuan 2 
 
  Nama Sekolah  :   SD Negeri 1 Maribaya 
  Mata Pelajaran :   Matematika 
  Kelas/Semester :    IV/2 

 Alokasi waktu  :    3 x 35  menit (1 x Pertemuan) 
 

A. Standar Kompetensi 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar. 
 

B. Kompetensi Dasar 
8.2. Menentukan jaring-jaring kubus dan balok. 
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
8.2.1 Menggambar berbagai jaring-jaring balok. 
8.2.2 Mengidentifikasi jaring-jaring balok dari berbagai bentuk jaring-jaring 

bangun ruang. 
  

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dengan disertai media kotak pasta 

gigi, siswa dapat menyebutkan pengertian jaring-jaring balok. 
2. Melalui penemuan terbimbing dengan menggunakan LKS, siswa dapat 

menentukan 3 bentuk  jaring-jaring balok dengan benar. 
3. Melalui diskusi kelompok dengan menggunakan LKS, siswa dapat menggambar 

jaring-jaring balok dengan benar.  
 

E. Materi Ajar 
Jaring-jaring balok 

Bangun ruang balok terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Gabungan 
dari beberapa persegi panjang yang membentuk balok disebut jaring-jaring balok.  

Balok mempunyai lebih dari satu jaring-jaring, beberapa di antaranya yaitu 
sebagai berikut: 
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F. Metode Pembelajaran 
Metode ceramah, penemuan terbimbing, diskusi, kerja kelompok, dan 

pemberian tugas dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Matematika 
realistik (PMR). 

G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10’) 

a. Guru meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Menyiapkan kondisi fisik antara lain buku pelajaran, alat peraga, Lembar 

Kerja Siswa (LKS), dan Lembar Tugas Siswa (LTS ). 
d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses  pembelajaran 

dengan menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat pagi 
anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-anak? (matematika)”. 

e. Menyampaikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 
(menggali pengetahuan prasyarat) dengan serangkaian pertanyaan sebagai 
berikut (apersepsi): 
 GURU (G)  Siswa (S) 
1 Apakah kalian telah membawa 

kotak berbentuk balok yang 
sudah ibu minta kemarin? 
Berapa banyak yang kalian 
dapat? 

1 Sudah, banyak sekali kotak 
balok yang kami dapat bu 
guru. 

2 Sudahkah kalian mencoba 
menggunting rusuk-rusuk dari 
kotak tersebut? 
Adakah yang membawa kotak 
pasta gigi? Jaring-jaring dari 
kotak pasta gigi tersebut terdiri 
dari beberapa bangun datar 
berbentuk apa? 

2 Ada yang sudah dan ada 
yang belum. 
Jaring-jaring dari kotak 
pasta gigi terdiri dari 
beberapa bangun datar 
berbentuk persegi panjang. 

f. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui siswa  
“materi pokok yang akan kita bahas yaitu mengenai  Jaring-jaring Balok.”  
dan menuliskannya di papan tulis. 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran “Setelah mengikuti pembelajaran, kalian 
diharapkan dapat menentukan dan menggambar berbagai bentuk jaring-
jaring balok”. 

 
2. Kegiatan Inti (40’) 

a. Eksplorasi (10’) 
1) Guru menjelaskan sekilas mengenai pengertian jaring-jaring balok. 
2) Guru memberikan sebuah permasalahan kontekstual yang menggiring 

siswa agar menemukan cara menentukan jaring-jaring balok. 
Permasalahan tersebut yaitu “Ibu guru memiliki sebuah kotak pasta gigi, 
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mari kita perhatikan bersama. Kira-kira apa bentuk dari kotak pasta gigi 
yang ibu bawa? Selanjutnya, ibu akan menggunting beberapa rusuk dari 
kotak ini. Setelah ibu gunting-gunting, ternyata kotak ini berubah 
menjadi jaring-jaring balok, yang terdiri dari beberapa bangun datar 
berbentuk persegi panjang dan ada juga yang persegi. Menurut kalian, 
selain bentuk jaring-jaring balok yang ibu miliki, masih adakah jaring-
jaring balok lain yang mungkin bisa terbentuk? Untuk mengetahuinya, 
coba kalian gunting kotak-kotak yang telah kalian bawa dari rumah”. 

3) Apakah kalian sudah dapat menentukan bentuk jaring-jaring balok? 
4) Untuk mengetahui apakah kalian dapat menentukan jaring-jaring balok, 

coba gambarkan 1 saja bentuk jaring-jaring balok yang kalian ketahui! 
5) Siswa menggambarkan sebuah jaring-jaring balok. 

b. Elaborasi (20’) 
1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok kecil dengan anggota 3-4 

siswa.  
2) Setiap kelompok menunjukkan kotak berbentuk balok yang telah mereka 

persiapkan dari rumah. 
3) Guru meminta setiap kelompok mengamati benda yang yang mereka 

bawa. 
4) Guru membagikan LKS (terlampir) pada setiap kelompok.  
5) Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa selama 10 menit 

untuk mengerjakan tugas sesuai perintah dari guru. 
6) Guru berkeliling dan memberikan bimbingan kepada  kelompok yang 

memerlukan. 
7) Guru memberikan kesempatan kepada wakil kelompok yang telah selesai 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
8) Guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan berupa 

kado yang berisi beberapa rautan pensil kepada kelompok terbaik. 
c. Konfirmasi  (10’) 

1) Guru mengajak siswa untuk bersama-sama mengidentifikasi berbagai 
bentuk jaring-jaring balok yang telah ditemukan oleh setiap kelompok. 

2) Guru mempersilakan siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang materi 
pelajaran yang kurang dipahami. 

3) Guru memberikan penjelasan pada siswa mengenai materi Jaring-jaring 
Balok. 
 

3. Kegiatan Penutup ( 10’) 
a.  Guru membagikan lembar tugas siswa (LTS), 
b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan LTS secara mandiri. 
c. Guru menganalisis hasil LTS yang dikerjakan siswa. 
d. Guru memberi penguatan kepada siswa dengan nilai tertinggi. 
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e. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan simpulan tentang 
jaring-jaring balok. 

f. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan: 
1) Apa  materi pokok yang kita bahas hari ini? 
2) Apakah kalian sudah dapat menentukan bentuk dari jaring-jaring balok? 
3) Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

g. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR  sebagai berikut: 
“Gambarlah jaring-jaring kubus dan balok masing-masing 3!” 

h. Guru menyampaikan rencana pembelajaran Matematika pada pertemuan 
berikutnya yaitu mengenai Simetri Lipat. 
 

H. Buku Sumber/Media 
1. Buku Sumber 

a. BSNP. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Model Silabus Kelas 
IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 
Mandikdasmen Direktorat Pembinaan TK dan SD. Halaman 33. 
 

b. Mustaqim, Burhan dan Ary Astuti. 2008. Ayo Belajar Matematika 4, untuk 
SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan DEPDIKNAS. 
Halaman 207. 

 
c. Kasri, M. Khafid dan Suyati. 2007. Pelajaran Matematika untuk Sekolah 

Dasar Kelas 4. Jakarta: Erlangga. Halaman 59. 
 

2. Media 
a. Gambar jaring-jaring balok. 
b. Berbagai benda berbentuk balok. 
c. Gunting dan lem kertas. 
d. Lembar Kerja Siswa. 

 
I. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian : Penilaian proses dan hasil 
2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 
3. Bentuk Penilaian : Uraian 
4. Alat Penilaian  : LKS, LTS, dan lembar pengamatan (terlampir) 
5. Kunci Jawaban (terlampir) 
6. Skor Penilaian 

Nilai Akhir =  
 

x 100% 
 
 

Purbalingga, 8 Juni 2012 
Guru Mitra     Peneliti 
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Ulun Isriyadi, A.Ma    Azmi Asvia 
19660129 199203 1 007    1402408220  

 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 1 Maribaya 

 
 

Afandi, S.Pd 
19620724 198304 1 004 
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Lampiran 42 
Lembar Kerja Siswa 

Siklus II Pertemuan 2 

Waktu : 10 menit 

 

 

 

 

 

Sebelum memulai permainan ini, duduklah berkelompok dengan anggota kelompok 

yang telah ditentukan oleh guru. 

Selanjutnya, untuk dapat memenangkan permainan, mari ikuti petunjuk di bawah ini 

dengan seksama dan diskusikan dengan teman satu kelompokmu! 

1. Sediakan lem kertas. 

2. Buka amplop yang kalian dapat dari guru dan keluarkan isinya. 

(amplop ini berisi potongan dari beberapa kotak bekas berbentuk balok yang telah 

digunting oleh guru) 

3. Pikirkan beberapa jaring-jaring balok yang mungkin dapat terbentuk. 

4. Selanjutnya, susun dan tempelkanlah potongan-potongan kotak tersebut agar 

membentuk sebuah jaring-jaring balok. 

5. Dalam waktu 10 menit, susun dan tempelkanlah jaring-jaring kotak tersebut pada 

tempat yang telah disediakan.  

6. Kelompok yang paling cepat dan benar dalam menyusun jaring-jaring balok akan 

menjadi pemenangnya! 

 

Selamat Mengerjakan! 

  

Nama Anggota :1. 
 2. 
 3. 
 4. 
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Lampiran 43 
Kisi-kisi Tes Akhir 

Siklus II Pertemuan 1 
 
Satuan  Pendidikan   : SD    Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran        : Matematika               Materi Pokok  : Jaring-jaring Kubus 

  dan Balok 
  
Standar Kompetensi:  Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan  

antar bangun datar. 
Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis  
Soal 

Ranah  
Kognitif

Nomor 
Soal 

Tingkat 
kesulitan

  
Menentukan 
 Jaring-jaring 
kubus dan 
balok. 

 
 Siswa dapat 
menyebutkan 
pengertian 
jaring-jaring 
balok. 
 

 Disajikan 
beberapa bentuk 
jaring-jaring 
bangun ruang 
seberhana, siswa 
dapat 
menentukan 
gambar jaring-
jaring kubus. 

 
  Siswa dapat 
menggambar 
jaring-jaring 
balok. 

 

 
Uraian 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
  

 
C1 
 
 
 
 
 
C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
Mudah   
 
 
 
 
 
Sedang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulit  
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Lampiran 44 

Lembar Tugas Siswa 

Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 2 

Waktu : 10 menit 

 

Isilah titik-titik ( …. ) di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat! 

1. Jaring-jaring balok adalah gabungan dari  .  .  .  . buah bangun datar berbentuk  

    .   .   .   .      yang membentuk bangun ruang balok. (skor 35) 

 

2. Untuk membuat kotak makanan berbentuk balok, Nina membuat beberapa bentuk  

jaring- jaring balok, antara lain: 

Ditunjukkan oleh nomor berapa jaring-jaring balok yang dapat digunakan oleh Nina

 
untuk membuat kotak nasi?     (skor 25) 

Jawab : ……………………………………………………………………….. 

 

3. Perhatikan gambar! 

 
Ani akan membungkus kado berupa pensil warna untuk adiknya. Sebelum 

dibungkus dengan kertas kado, Ani memasukkan pensil tersebut dalam kotak bekas 

pasta gigi yang memiliki panjang 25 cm dan lebar 2 cm. Gambarlah sebuah jaring-

jaring balok yang sesuai dengan bentuk kotak pasta gigi milik Ani!  

 (skor 40) 

Jawab: (gambarlah pada lembar berikutnya) 

  



 

 

L

2
3

 

 

 

Lampiran 45

1. Enam, p
2. Dua dan
3. (skor 40)

    Pedoma

Gamba
Gamba
Gamba
Tidak m

 

      Jumlah 

5 

ersegi panja
n empat (skor
) 

an Penskoran
Kriter

ar sesuai dan
ar sesuai dan
ar tidak sesu
menggamba

Skor mak

Skor = 100 

Kunci J
Sik

ang (skor 35)
r 25) 

n 
ria 
n rapi 
n kurang rap
uai 
ar 
ksimal 

 

 

Jawaban Soa
klus II Pertem

 
) 

Skor
40

i 30
10
0 

40

 

al Tes Akhir
muan 2 

r  

180 
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Lampiran 46 
PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (empat)/2 (Dua) 
Penelaah : Ulun Isriyadi, A.Ma 
 
PETUNJUK 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam 

format! 
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan 

kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai 

dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks soal 
dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A. Materi 
1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai  √ 

 
√ 

 
√ 

 
3. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√   √   √   

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenjang jenis sekolah atau 
tingkat kelas 

√   √   √   

B. Konstruksi √  √  √ 
5. Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang menuntut jawaban 
uraian 

√   √   √   

6. Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal √   √   √   

7. Ada pedoman penskorannya √ 
 

√ 
 

√ 
 

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau 
yang sejenisnya disajikan dengan 
jelas dan terbaca 

√   √   √   
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Catatan : 
  
  
  
  
     Purbalingga, 1 Juni 2012 
     Penelaah 
 
 
 
     Ulun Isriyadi, A.Ma 
        19660129 199203 1 007 
  

C. 
9. 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal 
komunikatif  

 
√ 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

10. Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku √   √   √   

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

11. Tidak  menggunakan 
kata/ungkapan yang menimbulkan 
penafsiran ganda atau salah 
pengertian 

√   √   √   

12. Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu  √ 

 
√ 

 
√ 

 
13. Rumusan soal tidak mengandung 

kata/ungkapan yang dapat 
menyinggung perasaan siswa 

√ 
 

√ 
 

√ 
 



183 
 

 
 

Lampiran 47 
Kisi-kisi Tes Formatif 

 
Satuan  Pendidikan  : SD   Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran         : Matematika   Materi Pokok    : Jaring-jaring Kubus  dan  

    Balok 
  
Standar Kompetensi:  Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan  

antar bangun datar. 
Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis  
Soal 

Ranah  
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
kesulitan

  
Menentukan 
 Jaring-jaring 
kubus dan 
balok. 

 
 Siswa dapat 
menentukan 
perbedaan  ciri-
ciri jaring-jaring 
kubus dan balok. 
 

 Disajikan 
beberapa gambar 
jaring-jaring 
kubus dan balok, 
siswa dapat 
mengelompok-
kan jaring-jaring 
tersebut 
berdasarkan 
bentuknya. 

 
 Disajikan gambar 
mainan rubrik, 
siswa dapat 
menggambar 
jaring-jaring dari 
benda tersebut. 

 
 Disajikan gambar 
kotak obat batuk 
Laserin, siswa 
dapat menentukan 
dan menyusun 
jaring-jaring dari 
benda tersebut. 

 
Uraian 
 
 
  
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 

 
C1 
 
 
 
 
 
C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3 
 
 
 
 
 
 
C3 
 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

 
Mudah   
 
 
 
 
 
Sedang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulit  
 
 
 
 
 
 
Sulit 
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Lampiran 48 
SOAL TES FORMATIF SIKLUS 2 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Meteri Pokok   :  Bangun Ruang Sederhana 

Kelas/Semester :  IV/ 2 

Waktu    :  25 menit 

 

Isilah titik-titik ( ….) di bawah ini pada lembar jawab yang tersedia dengan 

jawaban yang paling tepat! 

1. Rina sedang menyusun beberapa potongan kertas karton berbentuk persegi dan 
persegi panjang untuk membuat beberapa kotak kado. 
a. Untuk membuat kotak kubus, Rina membutuhkan . . . . buah potongan kertas 

karton yang berbentuk . . .  .      (skor 2) 
b. Susunan dari potongan kertas karton yang berbentuk persegi akan menghasilkan 

jaring-jaring . . . .              (skor 1) 
c. Lalu, untuk membuat kotak balok, Rina membutuhkan   . . . . buah potongan 

kertas karton yang berbentuk . . . .    (skor 2) 
d. Susunan dari potongan kertas karton yang berbentuk persegi panjang akan 

menghasilkan jaring-jaring . . . .           (skor 1) 
 

2. Perhatikan beberapa jaring-jaring di bawah ini! 
1) 

 

2) 

 

3) 

4) 

 

5) 
 

 

6) 
 

Dari beberapa jaring-jaring di atas, tentukan: 
a. Gambar nomor berapa saja yang merupakan jaring-jaring balok? 

Jawab:        (skor 2) 
b. Gambar nomor berapa saja yang merupakan jaring-jaring kubus? 

Jawab:        (skor 2) 
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3.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambarlah sebuah jaring-jaring kubus yang dapat terbentuk dari 
rubrik di atas jika panjang lebar dan tinggi dari rubrik tersebut yaitu 3 cm! 
Jawab:        (skor 5) 
 

4. Perhatikan gambar! 

Tempelkanlah potongan-potongan kertas yang ada agar 
membentuk jaring-jaring dari gambar kemasan obat di atas!   
Jawab:        (skor 5) 

  



 

 

L

2

3

4

 

 
 

 

Lampiran 49

1. a.  8, per
b.  Jaring
c.  8, per
d.  Jaring

2. a.  1 dan
b.  2 dan

3. Beberap

Pedoman

Gamba
Gamba
Gamba
Tidak m

 
4. Beberap

           Pedo

Tempe
Tempe
Tempe
Tidak M

      Jumlah 

9 

rsegi (skor 2
g-jaring kubu
rsegi panjang
g-jaring balo

n 3 (skor 2) 
n 4 (skor 2) 
a jaring-jarin

 
n penskoran

Kriter
ar sesuai dan
ar sesuai dan
ar tidak sesu
menggamba

Skor mak

a jaring-jarin

oman Pensko
Kriter

elan sesuai d
elan sesuai d
elan tidak ses
Menempel 

Skor mak

Skor = 30 

Kunci Ja

) 
us (skor 1) 
g (skor 2) 
ok (skor 1) 

ng kubus yan

 
: 
ria 
n rapi 
n kurang rap
uai 
ar 
ksimal 

ng balok yan

oran 
ria 

dan rapi 
dan kurang ra
suai 

ksimal 

 
 

awaban Soal 
Siklus II

ng dapat terb

Skor
5 

i 3 
1 
0 
5 

ng dapat terb

Skor
5 

api 3 
1 
0 
5 

Tes Format
I  

bentuk di an

 

bentuk di ant

tif 

ntaranya: 

 

taranya: 
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Lampiran 50. 
PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 
 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (empat)/2 (Dua) 
Penelaah  : Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 
 
PETUNJUK 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam 

format! 
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan 

kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai 

dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks soal 
dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A. Materi 
1. Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 
tertulis untuk bentuk 
uraian) 

√   √   √   √   

2. Batasan pertanyaan dan 
jawaban yang diharapkan 
sudah sesuai  

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

3. Materi yang ditanyakan 
sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevansi, 
kontinyuitas, keterpakaian 
sehari-hari tinggi) 

√   √   √   √   

4. Isi materi yang ditanyakan 
sesuai dengan jenjang 
jenis sekolah atau tingkat 
kelas 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

B. Konstruksi 
5. Menggunakan kata tanya 

atau perintah yang 
menuntut jawaban uraian √   √   √   √   

6. Ada petunjuk yang jelas 
tentang cara mengerjakan 
soal 

√   √   √   √   

7. Ada pedoman 
penskorannya 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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Catatan: 
 
 
 
 
        
    
    Tegal,  1 Juni 2012 
    Penilai 
 
 
 
        
    Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 
       19680610 199303 2 002 
  

8. Tabel, gambar, grafik, 
peta, atau yang sejenisnya 
disajikan dengan jelas dan 
terbaca 

√   √   √   √   

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk

C. Bahasa/Budaya 
9. Rumusan kalimat soal 

komunikatif  
 

√   √   √   √   

10. Butir soal menggunakan 
bahasa Indonesia yang 
baku 
 

√   √   √   √   

11. Tidak  menggunakan 
kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran 
ganda atau salah 
pengertian 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

12. Tidak menggunakan 
bahasa yang berlaku 
setempat/tabu  
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

13. Rumusan soal tidak 
mengandung 
kata/ungkapan yang dapat 
menyinggung perasaan 
siswa 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 
SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV (empat)/2 (Dua) 
Penelaah : Ulun Isriyadi, A.Ma 
 
PETUNJUK 
1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam 

format! 
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan 

kriteria! 
3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai 

dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau pada teks soal 
dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

A. Materi                 
1. Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut tes 
tertulis untuk bentuk 
uraian) 

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
2. Batasan pertanyaan dan 

jawaban yang 
diharapkan sudah sesuai  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
3. Materi yang ditanyakan 

sesuai dengan 
kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari 
tinggi) 

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
4. Isi materi yang 

ditanyakan sesuai 
dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat 
kelas 

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
B. Konstruksi       √     √     √    
5. Menggunakan kata tanya 

atau perintah yang 
menuntut jawaban uraian 

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
6. Ada petunjuk yang jelas 

tentang cara 
mengerjakan soal 

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
7. Ada pedoman 

penskorannya 
 

 √   √   √   √ 
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     Purbalingga, 1 Juni 2012 
     Penelaah, 
 
 
 
     Ulun Isriyadi, A.Ma 
        19660129 199203 1 007 

8. Tabel, gambar, grafik, 
peta, atau yang 
sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 

 √   √   √   √ 
 
 
 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk

C. Bahasa/Budaya                  
9. Rumusan kalimat soal 

komunikatif  
 √ 

  
 √ 

  
 √ 

  
 √ 

  
10. Butir soal menggunakan 

bahasa Indonesia yang 
baku 

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
11. Tidak  menggunakan 

kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran 
ganda atau salah 
pengertian 

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
12. Tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 
setempat/tabu  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  
13. Rumusan soal tidak 

mengandung 
kata/ungkapan yang 
dapat menyinggung 
perasaan siswa 

 √ 

  

 √ 

  

 √ 

  

 √ 
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Lampiran 51 
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM  

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PMR SIKLUS II PERTEMUAN 1 
Petunjuk: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kotak 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Nama 

Aspek yang Diamati Skor Nilai 

A B C D E F G H 

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 2 3 4 

1 Aji Febriyanto     √     √         √       √       √       √     √           √ 23 71.88 

2 Ahmad Hasan S.     √       √         √       √     √       √       √         √ 27 84.38 

3 Ahmad Husein S.     √       √       √         √     √       √       √         √ 26 81.25 

4 Aisah N. Fadilah     √       √       √       √       √       √       √       √   24 75 

5 Aprilian Saputri       √     √         √       √       √     √         √       √ 30 93.75 

6 Ayu Ida Kusuma     √       √       √       √       √       √       √       √   24 75 

7 Ikhsan     √       √       √         √       √       √     √         √ 28 87.5 

8 Ilmaniah Kh.       √     √         √       √       √       √       √       √ 31 96.88 

9 Intan Safitri     √     √           √     √       √       √     √         √   23 71.88 

10 Misbakhul Munir     √       √       √       √         √     √     √           √ 25 78.13 

11 Nur Azis       √     √         √       √       √     √       √         √ 29 90.63 

12 Nur Darokah     √     √         √       √       √     √       √         √   21 65.63 

13 Slamet Nur M.     √       √       √       √       √       √       √         √ 25 78.13 

14 Tegar Hartanto     √       √         √       √       √       √     √       √   28 87.5 

15 Zaetin Sulistiyani       √       √       √       √       √     √         √       √ 31 96.88 

Jumlah Skor 0 0 33 16 0 6 33 4 0 0 24 28 0 0 21 32 0 0 24 28 0 2 33 12 0 8 24 12 0 0 15 40 395 82.29 
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49 43 52 53 52 47 44 55 
  Rata-rata 3.27 2.87 3.47 3.53 3.47 3.13 2.93 3.67 

Keterangan: 
A.   Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru. 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru. 

C. Keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. 

D. Kerjasama siswa dalam kerja kelompok. 

E. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. 

F. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

G. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

H. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

         

 

         Purbalingga, 2 Juni 2012 

         Observer, 

 

 

         Ulun Isriyadi, A.Ma 

         19660129 199203 1 007 
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Lampiran 52 
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM  

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PMR SIKLUS II PERTEMUAN 2 
Petunjuk: 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kotak 1, 2, 3, atau 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No NAMA 

Aspek yang Diamati 

Skor Nilai 

A B C D E F G H 

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 2 3 4 

1 Aji Febriyanto     √     √         √       √       √       √     √           √ 23 71.88 

2 Ahmad Hasan S.       √      √         √       √     √       √       √         √ 28 87.5 

3 Ahmad Husein S.       √      √       √         √       √        √     √         √ 29 90.63 

4 Aisah N. Fadilah     √       √       √       √         √      √       √       √   25 78.13 

5 Aprilian Saputri       √     √         √       √       √        √       √       √ 31 96.88 

6 Ayu Ida Kusuma     √       √       √       √         √      √       √       √   25 78.13 

7 Ikhsan       √        √       √       √       √      √       √         √ 30 93.75 

8 Ilmaniah Kh.       √        √       √       √       √        √       √       √ 32 100 

9 Intan Safitri     √        √         √     √       √       √       √       √   25 78.13 

10 Misbakhul Munir     √        √         √     √       √       √       √         √ 26 81.25 

11 Nur Azis       √     √ √ √ √   √ √ √ 30 93.75

12 Nur Darokah     √      √         √       √       √     √       √         √   21 65.63 

13 Slamet Nur M.     √        √       √         √     √       √       √       √   25 78.13 

14 Tegar Hartanto       √        √       √       √       √        √     √         √ 31 96.88 

15 Zaetin Sulistiyani       √        √       √       √       √        √       √       √ 32 100 

Jumlah Skor 0 0 21 32 0 4 27 16 0 0 18 36 0 0 18 36 0 0 18 36 0 2 27 20 0 4 27 16 0 0 15 40 413 86.04 
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53 47 54 54 54 49 47 55 

Rata-rata 3.53 3.13 3.60 3.60 3.60 3.27 3.13 3.67 
Keterangan: 

A.   Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru. 

B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru. 

C. Keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. 

D. Kerjasama siswa dalam kerja kelompok. 

E. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. 

F. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

G. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

H. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

    

 

 

         Purbalingga, 8 Juni 2012 

         Observer, 

 

 

         Ulun Isriyadi, A.Ma 

         19660129 199203 1 007
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Lampiran 53 

 
Hasil Tes Akhir Siklus II 

NO NAMA Pert. 1 Pert. 2 
1 Aji Febriyanto 70 75 
2 Ahmad Hasan Soleh 100 75 
3 Ahmad Husein Soleh 70 90 
4 Aisah Nur Fadilah 100 100 
5 Aprilian Saputri 100 90 
6 Ayu Ida Kusuma 70 100 
7 Ikhsan 70 80 
8 Ilmaniah Khoerunisa 100 80 
9 Intan Safitri 50 50 

10 Misbakhul Munir 100 80 
11 Nur Azis 100 75 
12 Nur Darokah 70 50 
13 Slamet Nur Maesaroh 70 95 
14 Tegar Hartanto 100 75 
15 Zaetin Sulistiyani 100 100 

Jumlah Nilai 1270 1215 
Rata-rata Nilai 84.66 81 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGANYAR 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARIBAYA 
Alamat  :  Jln Raya Karanganyar-Batur Km 3 Maribaya, Karanganyar 

Purbalingga  53354 
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Lampiran 54 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGANYAR 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARIBAYA 
Alamat  :  Jln Raya Karanganyar-Batur Km 3 Maribaya, Karanganyar 

Purbalingga  53354 
 

 
Hasil Tes Formatif Siklus 1 

NO NAMA 
NILAI TES FORMATIF 

 TUNTAS TIDAK 
TUNTAS 

1 Aji Febriyanto 85 √ - 
2 Ahmad Hasan Soleh 65 √ - 
3 Ahmad Husein Soleh 90 √ - 
4 Aisah Nur Fadilah 100 √ - 
5 Aprilian Saputri 90 √ - 
6 Ayu Ida Kusuma 85 √  
7 Ikhsan 80 √ - 
8 Ilmaniah Khoerunisa 100 √ - 
9 Intan Safitri 60 - √ 
10 Misbakhul Munir 85 √ - 
11 Nur Azis 100 √ - 
12 Nur Darokah 50 - √ 
13 Slamet Nur Maesaroh 85 √ - 
14 Tegar Hartanto 90 √ - 
15 Zaetin Sulistiyani 100 √ - 

Jumlah Nilai 1265 
Rata-rata Nilai 84,33 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 13 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) 86,66 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 2 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar (%) 13,33 
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Lampiran 55 

Hasil Penilaian Kinerja Guru 1 (APKG 1) 

Hasil Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan 1 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama : Azmi Asvia 

2. NIM : 1402408220 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

4. Kelas : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

6. Tanggal : 11 Mei 2012 

 
B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Pemahaman 
terhadap siswa 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri √ 

4 

Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

√ 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa √ 

Sikap sensitif terhadap kesukaran siswa √ 

2. 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 
 
 
 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ 4 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Indikator dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik siswa, satuan pendidikan, 
dan potensi daerah. 

√ 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. √ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. √ 

3. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. √ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK.  

4. Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

√ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan kegiatan 
pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media sesuai 
dengan lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

 

5. Mengorganisasi-
kan urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √ 

4 
 

Materi disusun secara induktif √ 

Materi berdasarkan tingkat kesulitan, 
mengajarkan dari yang mudah terlebih 
dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu ranah 
kognitif, afektif dan psikomotorik √ 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  √ 

3 
Memuat teknik tes dan non tes √ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi  

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian √ 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  

√ 

3 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang topik/tema 
materi yang akan dipelajari 

 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan siswa untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok 

√ 

SKOR TOTAL 24 
 
Komentar: 

 

Skor maksimal N1 = 28 
 
 

100%  

 

           =  x 100%   

  

           =  85,71 
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Hasil Penilaian Kinerja Guru (APKG 2) 

Hasil Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II Pertemuan 1 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama : Azmi Asvia 

2. NIM : 1402408220 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

4. Kelas : IV (empat) 

5. Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

6. Tanggal : 2 Juni 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati Deskriptor 
Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai narasumber 
 √ 

3 
Performansi guru saat menjelaskan materi 
tidak selalu melihat buku √ 

Menjelaskan materi dengan sistematis  
Membantu siswa dalam menyelesaikan 
masalah √ 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran. √ 

4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan √ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
3. Kemampuan 

bertanya 
Pertanyaan yang diajukan jelas  √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan tidak mengarah 
pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual √ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa √ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √ 

4 

Menciptakan suasana pembelajaran yang 
interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 
menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik pembelajaran 
(individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  karakteristik 
siswa √ 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi yang 
tepat 

 

3 
 
 

Menyajikan materi menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami siswa √ 

Menjelaskan materi menggunakan bahasa 
yang baik dan benar √ 

Menjelaskan materi dengan memberikan 
contoh konkret/nyata dalam kehidupan 
sehari-hari 

√ 

6. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri sesuai 
dengan rencana. √ 

3 
Menciptakan iklim kelas yang kondusif. √ 
Tidak terjadi penundaan kegiatan selama 
pembelajaran. √ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat ranngkuman/ simpulan 
pelajaran. 

√ 

3 
Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran. 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling 
dan/atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar siswa, dan 
menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 

 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. √ 

4 
Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. √ 

SKOR TOTAL 28 
 Komentar: 

 

 Skor maksimal N2 = 32 

  
 

100%  

  

           =    x 100%   

  

           =  87,50 

       

       

     = 
 ,    ,   

      =  86,90 
Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

 

     Purbalingga, 2 Juni 2012 

     Penilai, 
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     Ulun Isriyadi, A.Ma 

     19660129 199203 1 007 
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Lampiran 56 

Hasil Penilaian Kinerja Guru 1 (APKG 1) 

Hasil Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan 2 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama : Azmi Asvia 

2. NIM : 1402408220 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

4. Kelas : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

6. Tanggal : 8 Juni 2012 

 
B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Pemahaman 
terhadap siswa 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri √ 

3 
Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

√ 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa  
Sikap sensitif terhadap kesukaran siswa √ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan 
Indikator 
 
 
 
 
 
 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ 

4 

Indikator dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik siswa, satuan pendidikan, 
dan potensi daerah. 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

 
 

 
 
 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. √ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. √ 

3. Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. √ 

4 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK. √ 

4. Penggunaan media Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

√ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan kegiatan 
pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media sesuai 
dengan lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

√ 

5. Mengorganisasi-
kan urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √ 

4 
 

Materi disusun secara induktif √ 

Materi berdasarkan tingkat kesulitan, 
mengajarkan dari yang mudah terlebih 
dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu ranah 
kognitif, afektif dan psikomotorik √ 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi   

3 

Memuat teknik tes dan non tes 
 √ 

Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian √ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  √ 

4 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang topik/tema 
materi yang akan dipelajari 
 

√ 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan siswa untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok 

√ 

SKOR TOTAL 26 
 
Komentar: 

 

Skor maksimal N1 = 28 
 
 

100%  

 

           =   x 100%   

  

           = 92,85 
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Hasil Penilaian Kinerja Guru (APKG 2) 

Hasil Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II Pertemuan 2 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama : Azmi Asvia 

2. NIM : 1402408220 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri 1 Maribaya Karanganyar Purbalingga 

4. Kelas : IV (empat) 

5. Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

6. Tanggal : 8 Juni 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati Deskriptor 
Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai narasumber √ 

3 

Performansi guru saat menjelaskan materi 
tidak selalu melihat buku √ 

Menjelaskan materi dengan sistematis  

Membantu siswa dalam menyelesaikan 
masalah √ 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran. 

√ 

4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan √ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
3. Kemampuan 

bertanya 
Pertanyaan yang diajukan jelas  √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan tidak mengarah 
pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual √ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa √ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √ 

4 

Menciptakan suasana pembelajaran yang 
interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 
menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik pembelajaran 
(individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  karakteristik 
siswa √ 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan intonasi yang 
tepat √ 

3 
 

Menyajikan materi menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami siswa √ 

Menjelaskan materi menggunakan bahasa 
yang baik dan benar 

 

Menjelaskan materi dengan memberikan 
contoh konkret/nyata dalam kehidupan 
sehari-hari 

√ 

6. Kejelasan dan 
penyajian materi 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri sesuai 
dengan rencana. √ 

3 
Menciptakan iklim kelas yang kondusif. √ 
Tidak terjadi penundaan kegiatan selama 
pembelajaran. 

 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat ranngkuman/ simpulan 
pelajaran. 

√ 

3 
Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran.  
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling 
dan/atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar siswa, dan 
menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 

√ 

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. √ 

4 
Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. √ 

SKOR TOTAL 29 
 Komentar: 

 

 Skor maksimal N2 = 32 

  
 

100%  

  

           =  x 100%   

  

           =  90,62 

       

       

    = 
 ,    ,   

    

    =  91,36 

Untuk Persyaratan Lulus: 

Nilai akhir minimal 71 

 

     Purbalingga, 8 Juni 2012 

     Penilai, 
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     Ulun Isriyadi, A.Ma 

        19660129 199203 1 007 
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Lampiran 57 
Rangkuman Hasil Penilaian performansi kinerja guru Siklus II 

No 
Alat Penilaian 

Kemampuan Guru 
(APKG) 

Nilai APKG 
Pertemuan 1  Pertemuan 2 Ketercapaian 

Siklus II Skor Nilai Skor Nilai 

1 Penilaian RPP (APKG 1) 24 85,71 26 92,85 89,28 

2 
Penilaian Pelaksanaan 
Pembelajaran (APKG 2) 

28 87,50 29 90,62 89,06 

Nilai Akhir Performansi Guru 86,90 91,36 89,13 

Kategori A 
 

 

Purbalingga,12 Mei 2012 

Guru Mitra, Praktikkan, 

 

 

Ulun Usriyadi, A. Ma 

19660129 199203 1 007 

 

 

Azmi Asvia 

1402408220 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN 1 Maribaya, 

 

 

Afandi, S. Pd 

19620724 198304 1 004 

 

 



212 
 

 
 

Lampiran 58 
JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

Kegiatan 

Tahun 2012 
Bulan dan Minggu ke: 

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
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

Menyusun proposal x x x                                           
Seminar proposal   x                                     
Revisi proposal       x x  x x  x                               
penyusunan instrument siklus I            x  x  x                         
Pelaksanaan penelitian 
Siklus I                      

  
  x  x                     

Analisis data dan refleksi siklus I x         
Penyusunan instrument siklus II                        x                 
Pelaksanaan penelitian 
Siklus II                 x x 

        

Analisis data dan refleksi siklus II   x         
Pembuatan laporan 
Skripsi 

                          
      

x x x x x     

Seminar skripsi    x    
Revisi dan penjilidan                                                       x x x x
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Lampiran 59 
Dokomentasi Foto Kegiatan Pembelajaran 

       
Media benda nyata yang digunakan         Guru menjelaskan materi pembelajaran 

        
Guru membimbing kerja kelompok       Presentasi hasil kerja kelompok  

 
Pembahasan LKS 
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