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ABSTRAK  

Prabawati, Astuti Diana. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

melalui PJBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun 

Pada Siswa Kelas IVA SD Labschool Unnes. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 262 halaman. 

Berdasarkan observasi dan refleksi peneliti di kelas IVA SD Labschool 

Unnes menunjukkan bahwa siswa kurang memiliki kemampuan dalam 

pembelajaran dan menghasilkan suatu karya dalam pembelajaran, dan guru belum 

menggunakan media pembelajaran yang menarik siswa. Hal ini berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa. Maka dari itu dilakukan perbaikan dengan 

menerapkan model PJBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes?”. Dan 

tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

melalui PJBL variasi Group Resume dengan Media Permainan pada siswa kelas 

IVA SD Labschool Unnes. 

 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dengan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian 

dilakukan sebanyak 2 siklus dengan setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Subjek 

penelitian ini terdiri dari guru dan siswa kelas IVA SD Labschool Unnes. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, tes, dan catatan 

lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) keterampilan guru pada siklus I 

dan II memperoleh skor 32 (baik) dan 39,5 (sangat baik); (2) aktivitas siswa pada 

siklus I dan II memperoleh skor 17,16 (baik) dan  24,96 (sangat baik); (3) iklim 

pembelajaran pada siklus I dan II memperoleh skor 12 (sangat baik) dan 13 

(sangat baik); (4) kualitas materi pembelajaran pada siklus I dan II memperoleh 

skor 5,5 (baik) dan 6 (sangat baik); (5) kualitas media pembelajaran pada siklus I 

dan II memperoleh skor 14 (sangat baik) dan 14,5 (sangat baik); (6) hasil belajar 

siswa pada siklus I dan II memperoleh persentase ketuntasan klasikal sebesar 70% 

dan 81,8%. 

Simpulan penelitian ini adalah melalui PJBL Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

kelas IVA SD Labschool Unnes yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar. Saran bagi guru adalah memberikan bimbingan siswa dalam 

memahami materi dengan menghasilkan suatu karya sesuai materi pembelajaran 

yang telah dipelajari dan mengoptimalkan media pembelajaran yang menarik. 

Kata kunci: Kualitas, pembelajaran; Matematika; Permainan; PJBL 



ix 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ..................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN  ...................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................  iii 

PENGESAHAN KELULUSAN ................................................................  iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ...............................................................  v 

PRAKATA ..................................................................................................  vi 

ABSTRAK ..................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ......................................................................................  xiv 

DAFTAR BAGAN .....................................................................................  xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................  xvii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah.........................................................................  1 

1.2 Rumusan dan Pemecahan Masalah ........................................................  11 

1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................................  15 

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................  16 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori ...........................................................................................  19 

2.1.1 Hakikat Belajar ...................................................................................  19 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran .....................................................................  21 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran ........................................................................  23 

2.1.4 Pengertian Matematika .......................................................................  45 

2.1.5 Pembelajaran Berbasis Proyek/ Project Based Learning ...................  49 

2.1.6 Media Permainan ................................................................................  56 

2.1.7 Metode Group Resume .......................................................................  66 

2.1.8 Langkah-langkah Pembelajaran Matematika melalui PJBL  

variasi Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun .......................  67 

2.1.9 Teori-teori belajar yang mendukung ...................................................  69 

2.1.10 Materi Bangun Ruang dan Bangun Datar .........................................  73 



x 

 

2.2 Kajian Empiris .......................................................................................  85 

2.3 Kerangka Berpikir ..................................................................................  87 

2.4 Hipotesis Tindakan ................................................................................  91 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian ...................................................................................  92 

3.2 Variabel Penelitian .................................................................................  92 

3.3 Tempat Penelitian ..................................................................................  93 

3.4 Prosedur Penelitian ................................................................................  93 

3.5 Siklus Penelitian .....................................................................................  97 

3.6 Data dan Teknik pengumpulan Data ......................................................  114 

3.7 Teknik Analisis data ..............................................................................  117 

3.8 Indikator keberhasilan ............................................................................  125 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ......................................................................................  126 

4.2 Pembahasan ............................................................................................  221 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian ...........................................................  221 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian ...................................................................  249 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan ................................................................................................  254 

5.2 Saran ......................................................................................................  255 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................  258 

LAMPIRAN ................................................................................................  263 

 

 

 

 

  

 

 



xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Posisi Media dalam Sistem Pembelajaran ...............................  57 

Gambar 2.2 Fungsi Media dalam Proses Pembelajaran ...............................  58 

Gambar 2.3 Peta Permainan Berburu Harta Karun Siklus I ........................  64 

Gambar 2.4 Peta Permainan Berburu Harta Karun Siklus II .......................  65 

Gambar 2.5 Contoh soal dalam setiap pos ...................................................  65 

Gambar 2.6 Penamaan Kubus ......................................................................  74 

Gambar 2.7 Diagonal ruang dan diagonal bidang kubus .............................  74 

Gambar 2.8 Benda-benda yang berbentuk kubus ........................................  75 

Gambar 2.9 Macam-macam jaring-jaring kubus .........................................  75 

Gambar 2.10 Benda –benda yang berbentuk balok .....................................  76 

Gambar 2.11 Balok ......................................................................................  76 

Gambar 2.12 Bidang diagonal balok............................................................  77 

Gambar 2.13 Macam-macam jaring-jaring balok ........................................  78 

Gambar 2.14 Tabung ...................................................................................  78 

Gambar 2.15 Benda yang berbentuk tabung ................................................  79 

Gambar 2.16 Jaring-jaring tabung ...............................................................  79 

Gambar 2.17 Kerucut ...................................................................................  79 

Gambar 2.18 Benda yang berbentuk kerucut ...............................................  80 

Gambar 2.19 Jaring-jaring kerucut ..............................................................  80 

Gambar 2.20 Bola ........................................................................................  81 

Gambar 2.21 Bola Sepak .............................................................................  81 

Gambar 2.22 Simetri Lipat pada persegi panjang ........................................  82 

Gambar 2.23 Kenampakan Pencerminan .....................................................  83 

Gambar 2.24 Pencerminan bangun datar .....................................................  84 

Gambar 4.1 Guru menjelaskan unsur-unsur bangun ruang  

dengan bantuan kerangka kubus ...............................................  131 

Gambar 4.2 Guru menjelaskan unsur-unsur kubus ......................................  131 

Gambar 4.3 Siswa membongkar kubus  

untuk mengetahui jaring-jaringnya...........................................  132 



xii 

 

Gambar 4.4 Siswa dibantu guru menjiplak jaring-jaring balok  

Yang didapat dari teknik membongkar bangun balok ..............  133 

Gambar 4.5 Siswa melakukan group resume...............................................  134 

Gambar 4.6 Siswa melakukan permainan berburu harta karun 

dan merencanakan proyek pada pos 6 ......................................  136 

Gambar 4.7 Kelas dengan pola tempat duduk letter U ................................  137 

Gambar 4.8 Poin Permainan Berburu Harta Karun .....................................  138 

Gambar 4.9 Guru membagikan 2 buah kubus  

berukuran sama pada setiap kelompok .....................................  140 

Gambar 4.10 Guru membagikan 2 buah balok  

berukuran sama pada kelompok ...............................................  141 

Gambar 4. 11 Siswa mempresentasikan hasil percobaan 

menemukan jaring-jaring kubus ...............................................  142 

Gambar 4.12 Siswa mempresentasikan hasil percobaan  

menemukan jaring-jaring balok ................................................  142 

Gambar 4.13 Siswa melakukan group resume .............................................  143 

Gambar 4.14 Siswa menukarkan hasil group resume dengan  

kupon dan alat perlengkapan bermain harta karun ...................  144 

Gambar 4.15 Siswa melakukan permainan berburu harta karun  

dengan menyelesaikan soal di setiap pos ...................................  144 

Gambar 4.16 Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus 1 ..............................  145 

Gambar 4. 17 Ketuntasan Klasikal Pra Siklus .............................................  165 

Gambar 4.18 Ketuntasan Klasikal Siklus I ..................................................  166 

Gambar 4.19 Hasil Analisis Tes Evaluasi Pra Siklus dan Siklus I ..............  167 

Gambar 4.20 Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siklus I Pertemuan I ......  169 

Gambar 4.21 Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siklus I Pertemuan II .....  170 

Gambar 4.22 Hasil Group Resume Siswa Siklus I Pertemuan I ..................  174 

Gambar 4.23 Hasil Group Resume Siswa Siklus I Pertemuan II ................  175 

Gambar 4.24 Siswa melakukan percobaan membuktikan  

kesimetrisan benda dan bangun datar ....................................  183 



xiii 

 

Gambar 4.25 Siswa dalam kelompok mempresentasikan  

hasil percobaan ......................................................................  184 

Gambar 4.26 Siswa dalam kelompok dipimpin ketua merancang 

dan membuat proyek ...............................................................  184 

Gambar 4.27 Siswa mempresentasikan hasil percobaan 

dan analisis ..............................................................................  187 

Gambar 4. 28 Guru melakukan konfirmasi terhadap hasil  

percobaan dan presentasi siswa...............................................  188 

Gambar 4.29 Siswa melakukan permainan berburu harta karun .................  189 

Gambar 4.30 Siswa dalam kelompok merancang dan menyelesaikan  

proyek yang sesuai materi kesimetrisan ................................  189 

Gambar 4.31 Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II .............................  189 

Gambar 4.32 Ketuntatasan Klasikal Siklus I dan Siklus II ..........................  208 

Gambar 4.33 Hasil Analisis Tes Evaluasi Siklus I dan Siklus II .................  209 

Gambar 4.34 Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siklus II Pertemuan I .....  210 

Gambar 4.35 Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siklus II Pertemuan II ...  211 

Gambar 4.36 Hasil Group Resume Siswa Siklus II Pertemuan I ................  215 

Gambar 4.37 Hasil Group Resume Siswa Siklus II Pertemuan II ...............  217 

Gambar 4.38 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus I, dan II ........................  234  

Gambar 4.39 Diagram Pencapaian Ketuntasan Klasikal Pra Siklus, Siklus Idan 

siklus II ..................................................................................  244 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Langkah-Langkah model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun .................................................................  13 

Tabel 2.1 Langkah –langkah Model Pembelajaran PjBL ............................  54 

Tabel 3.1 Pemetaan Indikator Siklus I Pertemuan I ....................................  97 

Tabel 3.2 Pemetaan Indikator Siklus I Pertemuan II ...................................  101 

Tabel 3.3 Pemetaan Indikator Siklus II Pertemuan I ...................................  105 

Tabel 3.4 Pemetaan Indikator Siklus II Pertemuan II ..................................  109 

Tabel 3.5 KKM SD Labschool Unnes .........................................................  118 

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru .........................................  120 

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa ...............................................  121 

Tabel 3.8 Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran .........................................  122 

Tabel 3.9 Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran ........................  123 

Tabel 3.10 Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran ......................  124 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I ...............................  146 

Tabel 4.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I ............................  152 

Tabel 4.3 Data Hasil Observasi Kualitas Iklim Pembelajaran Siklus I .......  158 

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I .....  160 

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I ......  161 

Tabel 4.6 Data Hasil Belajar Kognitif Siswa Pra Siklus..............................  164 

Tabel 4.7 Data Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I..................................  164 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Tes Evaluasi Pra Siklus dan Siklus I ....................  166 

Tabel 4.9 Data Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siswa Siklus I Pertemuan I 168 

Tabel 4.10 Data Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siswa Siklus I Pertemuan II 

 ......................................................................................................................  169 

Tabel 4.11 Rubrik Penilaian Psikomotorik Proyek ......................................  171 

Tabel 4.12 Daftar Nama Kelompok Siswa Siklus I .....................................  171 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siklus I .......  172 

Tabel 4.14 Data Hasil Group Resume Siswa Siklus I Pertemuan I .............  173 

Tabel 4.15 Data Hasil Group Resume Siswa Siklus I Pertemuan II ............  175 



xv 

 

Tabel 4.16 Hasil Analisis Hasil Belajar Group Resume Siklus I ................  176 

Tabel 4.17 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II ...........................  191 

Tabel 4.18 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II .........................  196 

Tabel 4.19 Data Hasil Observasi Kualitas Iklim Pembelajaran Siklus II ....  200 

Tabel 4.20 Data Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus II ..  202 

Tabel 4.21 Data Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus II...  203 

Tabel 4.22 Data Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus II ..............................  206 

Tabel 4.23 Hasil Analisis Tes Evaluasi Siklus I dan Siklus II .....................  208 

Tabel 4.24 Data Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siswa Siklus II Pertemuan I 

 ......................................................................................................................  209 

Tabel 4.25 Data Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siswa Siklus II Pertemuan II 

 ......................................................................................................................  211 

Tabel 4.26 Rubrik Penilaian Psikomotorik Proyek ......................................  212 

Tabel 4.27 Daftar Nama Kelompok Siswa Siklus II ....................................  213 

Tabel 4.28 Hasil Analisis Hasil Belajar Psikomotorik Proyek Siklus II .....  214 

Tabel 4.29 Data Hasil Group Resume Siswa Siklus II Pertemuan I ............  215 

Tabel 4.30 Data Hasil Group Resume Siswa Siklus II Pertemuan II ..........  216 

Tabel 4.31 Hasil Analisis Hasil Belajar Group Resume Siklus II ...............  217 

Tabel 4.32 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II .......................  284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.1 Skema Kerangka Berpikir ...........................................................  87 

Bagan 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas ...............................................  90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kisi –kisi Instrumen Penelitian ...............................................  306 

Lampiran 2. Lembar Pengamatan Keterampilan Guru ................................  309 

Lampiran 3. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa ......................................  313 

Lampiran 4. Lembar Pengamatan Iklim Pembelajaran ................................  317 

Lampiran 5. Lembar Pengamatan Kualitas Materi Pembelajaran ...............  320 

Lampiran 6. Lembar Pengamatan Kualitas Media Pembelajaran ................  322 

Lampiran 7. Lembar Catatan Lapangan .......................................................  325 

Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I ..........................  326 

Lampiran 9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II .........................  362 

Lampiran 10. Hasil Keterampilan Guru Siklus I .........................................  413 

Lampiran 11. Hasil Keterampilan Guru Siklus II ........................................  414 

Lampiran 12. Hasil Aktivitas Siswa Siklus I ...............................................  416 

Lampiran 13. Hasil Aktivitas Siswa Siklus II ..............................................  418 

Lampiran 14. Hasil Iklim Pembelajaran Siklus I .........................................  422 

Lampiran 15. Hasil Iklim Pembelajaran Siklus II .......................................  423 

Lampiran 16. Hasil Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I.........................  425 

Lampiran 17. Hasil Kualitas Materi Pembelajaran Siklus II .......................  426 

Lampiran 18. Hasil Kualitas Media Pembelajaran Siklus I .........................  428 

Lampiran 19. Hasil Kualitas Media Pembelajaran Siklus II ........................  429 

Lampiran 20. Catatan Lapangan Siklus I .....................................................  431 

Lampiran 21. Catatan Lapangan Siklus II ...................................................  433 

Lampiran 22. Daftar Nilai Evaluasi Kognitif Siswa Siklus I .......................  437 

Lampiran 23. Daftar Nilai Evaluasi Kognitif Siswa Siklus II .....................  438 

Lampiran 24. Daftar Nilai Evaluasi Kognitif Siswa Pra Siklus ...................  440 

Lampiran 25. Foto-foto Hasil Penelitian Siklus I ........................................  441 

Lampiran 26. Foto-foto Hasil Penelitian Siklus II .......................................  443 

Lampiran 27. Hasil Belajar Siswa Siklus I ..................................................  447 

Lampiran 28. Hasil Belajar Siswa Siklus II .................................................  449 

Lampiran 29. Proyek Siswa Siklus I ............................................................  453 



xviii 

 

Lampiran 30. Proyek Siswa Siklus II...........................................................  455 

Lampiran 31. Surat Ijin Penelitian ...............................................................  459 

Lampiran 32. Surat Keterangan Penelitian ..................................................  460 

Lampiran 33. Surat Keterangan KKM .........................................................  461 

Lampiran 34. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing ..................  462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

tahun 2003 pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara 

(Depdiknas, 2003:2). 

Berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

tingkat SD/MI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar 

kompetensi matematika disusun sebagai landasan pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif 

serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

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

dan kompetitif. Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 
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melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

(Depdiknas, 2006:416). 

Menurut  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 tahun 2007 

pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar, dengan demikian maka proses 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas,  dan 

kemandirian  sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

siswa (Permendiknas, 2007). 

Pendidikan di sekolah dasar (SD) merupakan pendidikan yang penting, 

karena fungsi pendidikan SD bukan hanya memberikan bekal kemampuan dasar 

akademik berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, melainkan juga 

berfungsi menyiapkan lulusannya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah 

menengah pertama, seperti kemampuan intelektual, kemampuan pribadi, dan 

kemampuan sosial sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang termuat pada 
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mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang termuat di sekolah dasar ialah 

mata pelajaran matematika. 

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek 

– aspek bilangan, geometri dan pengukuran, dan pengolahan data. Yang bertujuan 

untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi permasalahan dalam dunia nyata 

dalam bentuk aktualisasi materi-materi tersebut, yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan matematika. 

Salah satu tujuan dari mata pelajaran matematika adalah membekali siswa 

kemampuan untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh (Depdiknas, 2006:417). Oleh karena itu, salah satu fokus 

dari pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah mengembangkan 

kemampuan siswa dalam proses pemecahan masalah dan kemudian dapat 

menghasilkan suatu produk (karya). Sehingga, penting bagi guru untuk 

merencanakan suatu pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual agar siswa 

dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya dengan baik dan 

menghasilkan suatu karya atau hasil produk.  

Dari Uraian tersebut, yang selanjutnya bukan hanya meningkatkan 

aktivitas siswa, namun juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem 

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7). Indikator kualitas pembelajaran 
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menurut Depdiknas (2004:7) adalah perilaku pembelajaran guru (teacher 

educator’s behavior),  perilaku dan dampak belajar siswa (student teacher’s 

behavior),  iklim pembelajaran (learning climate), materi pembelajaran yang 

berkualitas, kualitas media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Dalam 

indikator-indikator tersebut terdapat hal-hal yang mengindikasikan kualitas 

pembelajaran yang baik. Bila dalam pembelajaran indikator tersebut belum 

muncul, dapat diasumsikan bahwa kualitas pembelajaran masih rendah dan perlu 

ditingkatkan melalui praktek pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. 

Depdiknas (2007: 12) menemukan bahwa dalam aspek pelaksanaan 

pembelajaran matematika di SD/MI, metode pembelajaran di kelas kurang 

bervariasi, guru cenderung selalu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

Selain itu, pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak di dukung fasilitas yang 

memadai, sehingga berpengaruh pada kreativitas dan aktivitas guru dalam 

pembelajaran.  

Kesulitan riil yang dihadapi guru utamanya adalah dalam melaksanankan 

pembelajaran yang partisipatif dan dapat mengaplikasikan materi yang telah di 

peroleh untuk menghasilkan sebuah produk yang berkaitan dengan kehidupan 

nyata. Melalui praktik pembelajaran matematika, karena kurangnya kreativitas 

guru dalam mengaplikasikan variasi model pembelajaran dan pemanfaatan media 

serta penggunaan alat peraga selama proses pembelajaran dan juga pasifnya siswa 

dalam pembelajaran mengakibatkan suasana kelas yang kurang hidup. Selain itu 

guru juga masih kurang dalam pemberian permasalahan nyata kepada siswa, yang 

tindak lanjutnya diharapkan dapat menstimulus siswa untuk mengaitkan materi 
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maupun konsep matematika yang telah dipelajari untuk menciptakan suatu karya 

dari perpaduan konsep matematika suatu materi yang dikuasai dengan 

keterampilan yang di miliki siswa. Sehingga siswa kurang menguasai materi 

pembelajaran yang perlu proses yang terstruktur, sesuai pengalaman nyata dan 

menhasilkan suatu produk yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Penerapan 

konsep matematika di kehidupan ini belum disadari dengan baik. Karena 

kenyataan menunjukkan bahwa minat-minat siswa dalam belajar matematika 

relatif rendah sehingga sangat jarang ditemukan siswa-siswa yang memahami 

konsep dan penerapan matematika dengan baik (Fathani, 2009: 83). Hal ini juga 

didukung oleh pendapat Trianto (2009: 6) menyebutkan, bahwa kenyataan di 

lapangan siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan 

konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan 

dengan konsep yang dimiliki. Terlebih lagi  siswa kurang mampu menentukan 

masalah dan merumuskannya. Pelaksanaan pembelajaran yang diuraikan 

sebelumnya juga terjadi di SD Labschool Unnes. 

Berdasarkan gambaran tersebut nampak bahwa (1) guru masih 

mendominasi pembelajaran (belum memberikan ruang untuk siswa aktif; (2) guru 

belum mengaitkan materi dengan permasalahan dalam kehidupan nyata; (3) guru 

belum menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang melatih siswa berpikir 

konkret dan produktif serta kreatif; (4) guru belum mengemas materi yang unik 

bagi siswa dalam suatu bentuk pembelajaran yang menarik; (5) siswa belum dapat 

menjalankan diskusi yang aktif dan berbobot yaitu dengan memahami konsep 
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materi pembelajaran melalui diskusi; (6) siswa belum dapat menghasilkan suatu 

proyek dan membuat pelaporannya secara baik dan benar. 

Hal itu didukung data dari pencapaian hasil observasi dan evaluasi 

pembelajaran matematika kelas IV pada materi bangun datar dan ruang pada 

KD.8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan pengujian kemampuan siswa sebagai 

data awal pada siswa kelas IVA tahun ajaran 2014/2015 SD Labschool Unnes 

menunjukkan, terdapat 15 dari 22 siswa (68, 19 %) yang memperoleh nilai di 

bawah KKM (di bawah 75). Jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar 

sejumlah 7 dari 22 siswa (31, 81 %), pada mata pelajaran matematika. Nilai 

terendah adalah 30 dan nilai tertinggi yang diperoleh adalah 80. Dan dengan 

persentase ketercapaian pemahaman soal : (1) C1 sebanyak 100 %; (2) C2 

sebanyak 95, 45 %; (3) C3 sebanyak 63, 64 %; (4) C4 sebanyak 31, 81 %; (5) C5 

sebanyak 0 %; dan (6) C6 sebanyak 4, 54 %.  

Selain data hasil belajar matematika yang rendah seperti di atas, dalam 

pembelajaran guru masih sangat sedikit menggunakan media pembelajaran yang 

menarik dan mengesankan bagi siswa, sehingga kualitas media pembelajaran 

masih rendah yang akhirnya membuat iklim pembelajaran kurang kondusif. Selain 

kualitas pembelajaran yang rendah, penyampaian materi dari guru juga masih 

secara simbolik dan jarang menggunakan pendekatan yang sesuai dengan 

kehidupan nyata. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas materi pembelajaran. Dari 

data hasil keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran maupun kualitas materi pembelajaran pada pembelajaran 
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matematika tersebut perlu sekali pembenahan untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran, agar siswa sekolah dasar tersebut dapat lebih memahami 

pembelajaran matematika yang berguna dalam memecahkan permasalahan yang 

berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Berdasarkan diskusi tim peneliti, analisis model, metode, dan media 

pembelajaran  untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, tim kolaborasi 

menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang 

dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 

kreativitas guru, serta peningkatan iklim, media, dan materi pembelajaran. Maka 

peneliti menggunakan dan memilih model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) Variasi Group Resume dengan Media Permainan Berburu Harta Karun 

(BuHaRun). 

Strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan 

menghasilkan suatu produk, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep 

yang esensi dari mata pelajaran. Dalam hal ini, siswa terlibat dalam penyelidikan 

untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari 

berbagai isi materi pelajaran. Strategi ini mencakup pengumpulan informasi 

berkaitan dengan pertanyaan, menyintesa, dan mempresentasikan penemuannya 

kepada orang lain. (Depdiknas, 2003: 4) 

Sutirman (2013: 43) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek 

merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif merancang 

tujuan pembelajaran untuk menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Proyek-
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proyek yang dibuat siswa mendorong berbagai kemampuan, tidak hanya 

pengetahuan atau masalah teknis, tetapi juga keterampilan praktis seperti 

mengatasi informasi yang tidak lengkap; menentukan tujuan sendiri; dan 

kerjasama kelompok. 

Menurut Boss dan Kraus (dalam Abidin, 2013: 167) mendeskripsikan 

model pembelajaran berbasis proyek sebagai sebuah model pembelajaran yang 

menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang 

bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan 

sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Model 

pembelajaran ini lebih jauh dipandang sebagai sebuah model pembelajaran yang 

sangat baik digunakan untuk mengembangkan motivasi belajar, meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah, dan membiasakan siswa mendayagunakan 

kemampuan berpikir positif. 

Pendapat tersebut, lebih diperjelas lagi oleh CORD (The Center for 

Occupational Research and Development) (dalam Sutirman, 2013) bahwa Project 

Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran inovatif yang 

memfokuskan pada belajar kontekstual melalui kegiatan yang kompleks. Fokus 

pembelajaran berbasis proyek ini terletak pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep 

inti dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam investigasi pemecahan 

masalah dan tugas-tugas bermakna yang lain, memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja secara mandiri dalam mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri, 

serta target utamanya yaitu untuk menghasilkan produk yang nyata. 



9 

 

 

Sedangkan media pembelajaran merupakan alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal untuk memudahkan proses pembelajaran (Arsyad, 2014: 3). 

Menurut Soelarko (dalam Kosasih, 2014:50) fungsi utama media pembelajaran 

ialah memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sukar dilihat 

sehingga tampak jelas dan dapat menimbulkan pengertian atau meningkatkan 

persepsi seseorang. Penggunaan media belajar dalam proses pembelajaran bukan 

merupakan media tambahan, namun mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat 

bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Hal tersebut juga 

didukung dengan landasan penggunaan media pembelajaran yang dikemukakan 

oleh Edgar Dale, “Membuat jejaring konkrit-abstrak dengan dimulai dari siswa 

yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian menuju siswa sebagai 

pengamat kejadian nyata, kemudian menuju siswa sebagai pengamatan kejadian 

nyata, dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan 

dalam media, dan terakhir siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan 

dengan symbol.” (dalam Daryanto, 2012: 13). 

Sedangkan permainan memiliki kelebihan yang dapat meningkatkan 

antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Permainan merupakan satu-

satunya alat yang dapat digunakan oleh orangtua dan guru untuk memudahkan 

mereka memberikan pelajaran. Bahkan bagi anak, permainan terkadang menjadi 

sarana mereka untuk mengutarakan perasaan yang dialami sehari-hari. Pada 

dasarnya, setiap permainan yang dilakukan anak memiliki fungsi yang 

berhubungan langsung dengan badan atau tubuh mereka dan meningkatkan 
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tingkat konsentrasi dan antusiasme anak dalam suatu kegiatan. (Murniati, 2012: 

35). Penjelasan tersebut juga diperjelas dengan pendapat Edward (dalam Murniati, 

2012: 36) bahwa permainan yang baik bagi anak adalah jenis permainan yang 

mampu emberikan peluang kepada anak secara terus-menerus untuk menyibukkan 

imajinasinya, mengembangkan kecakapannya, memperbesar pemikiran dan daya 

ciptanya. Oleh karena itu solusi pemecahan masalah dengan Project Based 

Learning (pemecahan masalah berbasis proyek variasi Group resume cocok 

dengan media permainan berburu harta karun yang membuat siswa lebih mampu 

menyiapkan diri untuk mendalami materi secara baik, siswa dapat 

mengaplikasikan pemahaman materi untuk menghasilkan produk nyata, 

memperbaiki focus siswa dalam diskusi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Sesuai dengan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Gokhan Bas 

(2011) menunjukan hasil bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dan penilaian 

sikap siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris dengan judul penelitian 

“Investigating The Effects Of Project-Based Learning On Students’ Academic 

Achievement And Attitudes Towards English Lesson”. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Mohsen Bagheri, dkk (2013) dengan judul “Effect of Project-

Based Learning Strategy on Self-directed Learning Skill of Educational 

Technology Students.” menunjukkan hasil bahwa Project Based Learning dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa.  

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti mengkajinya melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
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Matematika Melalui Pjbl Variasi Group Resume dengan Media Permainan 

BuHaRun Pada Siswa Kelas IVA SD Labschool Unnes”.  

1.2  RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah 

umum sebagai berikut: 

Bagaimanakah model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes? 

Dari rumusan masalah umum di atas dapat dirinci menjadi 

rumusan khusus sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes? 

2. Bagaimanakah model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes? 

3. Bagaimanakah model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun dapat meningkatkan iklim pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes? 

4. Bagaimanakah model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun dapat meningkatkan kualitas materi pembelajaran 
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dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool 

Unnes? 

5. Bagaimanakah model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun dapat meningkatkan kualitas media pembelajaran 

dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool 

Unnes? 

6. Bagaimanakah model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Hasil analisis yang didapatkan peneliti bersama tim kolaborasi 

pada kegiatan refleksi awal dengan menggunakan data observasi, 

wawancara, dan catatan lapangan menunjukkan bahwa keterampilan guru 

mengajar, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran dan hasil belajar pada 

pembelajaran matematika kelas IVA masih rendah. Oleh karena itu, perlu 

diambil tindakan yaitu menggunakan model PjBL Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan BuHaRun. 

Adapun langkah-langkah tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 



13 

 

 

Tabel 1.1 Langkah-Langkah model PjBL Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan BuHaRun 

Langkah-langkah 

Model Project 

Based Learning 

(PjBL) (Sutirman, 

2013: 43) 

Langkah-langkah 

Metode Group 

Resume 

(Suprijono, 2012: 

119) 

Langkah-langkah 

Media Permainan 

BuHaRun (adopsi 

permainan ular 

tangga) 

(Putra, 2009) 

Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Matematika Melalui 

Model PjBL Variasi 

Group Resume dengan 

Media Permainan 

BuHaRun 

1. Memulai 

dengan 

pertanyaan 

esensial 

 1. Guru 

menyampaikan 

sekilas materi dan 

memberikan 

pertanyaan esensial 

dengan bantuan alat 

peraga benda 

konkrit untuk 

menstimulus 

imajinasi siswa 

terhadap nateri 

yang akan dipelajari  

1. Guru membagi 

siswa menjadi 

kelompok-kelompok 

kecil. 

1. Tiap kelompok 

permainan terdiri 

dari 2- 5 orang 

2. Guru 

mengelompokkan 

siswa menjadi 

beberapa 

kelompok dengan 

beranggotakan 4-5 

siswa setiap 

kelompoknya 

2. Guru menjelaskan 

kepada siswa bahwa 

kelas mereka dipenuhi 

dengan individu-

individu yang penuh 

dengan bakat dan 

pengalaman 

3. Guru menjelaskan 

materi kepada 

siswa dengan 

bantuan alat peraga 

berupa benda 

konkrit 

3. menyarankan 

kepada siswa bahwa 

salah satu cara untuk 

dapat mengidentifikasi 

dan menunjukkan 

kelebihan yang 

dimiliki di kelas 

dengan membuat 

resume kelompok 

4. Guru menjelaskan 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan variasi 

group resume dan 

media permainan 

berburu harta karun 

5. Siswa menganalisis 

benda konkrit yang 

diberikan guru 

4. Membagikan kepada 

setiap kelompok kertas 

plano dan spidol untuk 

menuliskan resume 

tentang jawaban 

pertanyaan esensial 

maupun ringkasan 

6. Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

siswa tentang 

benda yang 

ditampilkan dengan 

materi. 

7. Siswa saling 
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Langkah-langkah 

Model Project 

Based Learning 

(PjBL) (Sutirman, 

2013: 43) 

Langkah-langkah 

Metode Group 

Resume 

(Suprijono, 2012: 

119) 

Langkah-langkah 

Media Permainan 

BuHaRun (adopsi 

permainan ular 

tangga) 

(Putra, 2009) 

Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Matematika Melalui 

Model PjBL Variasi 

Group Resume dengan 

Media Permainan 

BuHaRun 

materi. bertukar pendapat 

dalam menganalisis 

dan menjawab 

pertanyaan 

8. Siswa melakukan 

group resume 

setelah saling 

bertukar pendapat 

dengan bimbingan 

guru 

2. Membuat 

desain rencana 

proyek 

 2. Permainan 

dimulai dengan 

melempar dadu atau 

hompimpa 

kesepakatan antar 

anggota kelompok 

3. Nilai dadu keluar 

merupakan berapa 

langkah yang harus 

dijalankan oleh 

anak. 

9. Siswa bersama 

dengan guru 

merencanakan 

desain proyek yang 

tersirat dalam 

permainan berburu 

harta karun 

3. Membuat 

jadwal 

 4. Setelah 

melangkah dan 

berhenti pada satu 

kotak, maka siswa 

harus menjawab soal 

yang ada, kemudian 

mengambil dadu dan 

begitu selanjutnya 

sampai permainan 

selesai dengan 

sampainya salah 

satu anak pada kotak 

terakhir. 

10. Siswa memainkan 

permainan berburu 

harta karun dan 

membuat jadwal 

pelaksanaan proyek 

4. Memantau 

siswa dan 

kemajuan 

proyek 

 11. Guru memantau 

siswa dalam 

memainkan 

permainan berburu 

harta karun dan 

memantau 

penyelesaian 

proyek 

5. Menilai hasil  12. Guru memberi 

penilaian terhadap 

hasil proyek siswa 
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Langkah-langkah 

Model Project 

Based Learning 

(PjBL) (Sutirman, 

2013: 43) 

Langkah-langkah 

Metode Group 

Resume 

(Suprijono, 2012: 

119) 

Langkah-langkah 

Media Permainan 

BuHaRun (adopsi 

permainan ular 

tangga) 

(Putra, 2009) 

Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Matematika Melalui 

Model PjBL Variasi 

Group Resume dengan 

Media Permainan 

BuHaRun 

dengan rubric 

proyek 

6. Refleksi  13. Memberi 

penguatan, 

simpulan, dan 

penegasan terhadap 

proyek dan 

kegiatan 

pembelajaran 

14. Guru memberikan 

umpan balik dan 

refleksi serta 

merencanakan 

pembelajaran 

berikutnya 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika melalui model PjBL 

Variasi Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun pada siswa kelas IVA 

SD Labschool Unnes. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IVA SD Labschool 

Unnes dalam pembelajaran matematika menggunakan model PjBL Variasi 

Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun. 

2 Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IVA SD Labschool Unnes 

dalam pembelajaran matematika menggunakan model PjBL Variasi Group 

Resume dengan Media Permainan BuHaRun. 
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3 Mendeskripsikan iklim pembelajaran matematika kelas IVA SD Labschool 

Unnes menggunakan model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun. 

4 Mendeskripsikan kualitas materi pembelajaran matematika kelas IVA SD 

Labschool Unnes menggunakan model PjBL Variasi Group Resume dengan 

Media Permainan BuHaRun.. 

5 Mendeskripsikan kualitas media pembelajaran matematika kelas IVA SD 

Labschool Unnes menggunakan model PjBL Variasi Group Resume dengan 

Media Permainan BuHaRun. 

6 Mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas IVA SD Labschool Unnes dalam 

pembelajaran matematika menggunakan model PjBL Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan BuHaRun. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1.   Memberikan kontribusi pada pengembangan kulitas pembelajaran dan hasil 

belajar. 

2. Mengembangkan pembelajaran matematika dalam kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP 2006) melalui penerapan strategi pembelajaran inovatif. 

3. Menambah referensi tentang penelitian pendidikan di bidang matematika. 

4. Menambah kajian tentang temuan-temuan penelitian dalam pembelajaran 

matematika. 
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5. Membantu penerapan kurikulum KTSP 2006 menjadi lebih baik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Manfaat Bagi Siswa 

Penerapan model PJBL variasi Group Resume dengan Media 

Permainan Berburu Harta Karun, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

siswa berupa keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika, membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan memperoleh 

pengalaman belajar, mampu menciptakan atau menghasilkan karya dari hasil 

pembelajaran, aktif dalam bekerjasama secara kelompok dan pengorganisasian 

tugas dalam kelompok serta meningkatkan kemampuan intelektual dan minat 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

2) Manfaat Bagi Guru  

Penerapan model PJBL variasi Group Resume dengan Media 

Permainan Berburu Harta Karun, diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengajar dan mengelola kelas dan dapat melakukan 

inovasi dalam pembelajaran sehingga tercipta suasana pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

3) Manfaat Bagi Sekolah  

Penerapan model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan Berburu Harta Karun, diharapkan dapat memberikan dampak yang 

positif pada kualitas pembelajaran khususnya untuk mendukung pelaksanaan 

dan penerapan kurikulum KTSP di sekolah. Selain itu, penelitian ini dapat 

membantu serta bertukar pengetahuan dalam menerapkan kurikulum KTSP 
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dalam pembelajaran sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik 

dalam perbaikan pembelajaran, dan mutu pendidikan sekolah dapat 

meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (dalam 

kandungan) hingga liang lahat. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah 

belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Djamarah (2011: 2) 

bahwa belajar memuat definisi sebagai aktivitas yang dilakukan individu 

secara sadar untuk mendapat sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari 

dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. 

Aktivitas yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik 

menuju perkembangan pribadi individu seutuhnya, yang menyangkut 

unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotor).  

Dalam The Guidance of Learning Activities W.H. Burton (1984) 

mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada 

diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan 

individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu 
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berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara itu, Gagne (1977) 

mengemukakan juga perspektifnya tentang belajar. Salah satu definisi 

belajar yang cukup sederhana namun mudah diingat adalah: “Learning is 

relatively permanent change in behavior that result from past experience 

or purposeful instruction”. Belajar adalah suatu perubahan perilaku 

relative menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari 

pembelajaran yang bertujuan/direncanakan. Pengalaman diperoleh 

individu dalam interaksinya dengan lingkungan, baik yang tidak 

direncanakan maupun yang direncanakan sehingga menghasilkan 

perubahan yang bersifat relative menetap. (Siregar dan Nara, 2014: 4).  

Dimyati dan Mudjiono (2013: 7) menyebutkan bahwa belajar 

adalah tindakan  dan perilaku siswa yang kompleks, sebagai tindakan 

belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya 

atau tidak terjadinya proses belajar, berhasil atau gagalnya pencapaian 

tujuan pendidikan amat tergantung pada proses belajar dan mengajar yang 

dialami siswa dan pendidik baik ketika para siswa di sekolah maupun di 

lingkungan keluarganya sendiri. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu rangkaian kegiatan /proses yang dilakukan secara 

sadar dan berlangsung dengan ditandai adanya perubahan tingkah laku 

karena pengaruh interaksi individu dengan individu ataupun individu 

dengan lingkungan, yang berlangsung sejak dalam kandungan hingga ke 

liang lahat. 
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2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Dalam kaitannya dengan tahapan belajar, nyatalah bahwa kegiatan 

belajar sangat berkaitan dengan kegiatan mengajar atau sering disebut 

pembelajaran. Gagne dan Briggs (1979) mengartikan pembelajaran 

sebagai suatu sistem yang bertujuan membantu proses belajar. Di 

dalamnya berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk memengaruhi 

dan mendukung terjadinya proses belajar siswa.  

Kosasih (2014: 11) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah 

sebagai usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan 

professional yang dimiliki guru untuk menjadikan seseorang bisa 

mencapai tujuan kurikulum.  

Menurut Jihad dan Haris (2012: 12) memberikan penjelasan bahwa 

pembelajaran adalah interaksi antara guru dengan siswa serta antara siswa 

dengan siswa dan siswa dengan keseluruhan sumber belajar yang ada. 

Pendapat di atas sependapat dengan pendapat dari Siregar dan Nara 

(2011: 14) bahwa dalam suatu pembelajaran harus menghasilkan belajar 

pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis, 

sedangkan mengajar hanya salah satu penerapan strategi pembelajaran 

diantara strategi-strategi pembelajaran yang lain dengan tujuan utamanya 

menyampaikan informasi kepada peserta didik. 

Dari beberapa pernyataan di atas, pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan yang melibatkan guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan 

siswa dengan sumber belajar ataupun lingkungan yang bertujuan untuk 
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mencapai target kompetensi tertentu menghasilkan belajar yang dilakukan 

dengan sistematis dan beracuan pada kurikulum. 

2.1.2.1 Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Dalam melaksanakan pembelajaran, agar dicapai hasil yang lebih 

optimal perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Prinsip 

pembelajaran dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori 

psikologi terutama teori belajar dan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan 

pembelajaran. Prinsip pembelajaran juga akan meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan cara memberikan dasar-dasar teori untuk 

membangun sistem instruksional yang berkualitas tinggi. (Siregar dan 

Nara, 2011: 14) 

Dalam buku Condition of Learning, (Gagne, 1977) mengemukakan 

sembilan prinsip yang dapat dilakukan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, sebagai berikut: (1) menarik perhatian (gaining attention); 

(2) menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of thr 

objectives); (3) mengingatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari 

(stimulating recall or prior learning); (4) menyampaikan materi pelajaran 

(presenting the stimulus); (5) memberikan bimbingan belajar (providing 

learner guidance); (6) memperoleh kinerja/ penampilan siswa (eliciting 

performance); (7) memberikan balikan (providing feedback); (8) menilai 

hasil belajar (assessing performance); (9) memperkuat retensi dan transfer 

belajar (enhancing retention and transfer). 
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2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Daryanto (2010:57) mengemukakan bahwa kualitas dapat 

dimaknai sebagai keefektifan atau efektivitas. Etzioni (dalam Daryanto, 

2010:57) menyebutkan bahwa efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Bramley 

(dalam Hamdani, 2011:194) menyatakan bahwa belajar adalah komunikasi 

terencana yang menghasilkan perubahan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan 

dengan pola perilaku individu untuk mewujudkan tugas atau pekerjaan 

tertentu.  

 Black dan William (dalam MacGregor, 2007:4) mengemukakan 

bahwa pembelajaran berlangsung melalui apa yang guru dan siswa 

lakukan di kelas. Selain itu, pembelajaran yang efektif merupakan suatu 

proses yang kompleks. Hal ini berarti bahwa dalam pembelajaran yang 

efektif atau berkualitas terdapat proses yang kompleks yang melibatkan 

aktivitas guru dan siswa. Oleh karena itu, dalam mewujudkan 

pembelajaran yang efektif atau berkualitas guru perlu memperhatikan 

penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan kelas, pelaksanaan 

pembelajaran, interaksi guru dengan siswa, prinsip persamaan dalam 

pembelajaran, dan penilaian. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan 
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pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. 

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari 

perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar peserta didik, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran yang masing-masing diuraikan seperti berikut: 

a. Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerja guru antara lain 

menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman 

jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu 

memilih, menata, mengemas dan merepresentasikan materi sesuai 

kebutuhan peserta didik. Dapat memberikan layanan pendidikan yang 

berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Menguasai pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik berorientasi pada peserta didik tercermin 

dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran untuk membentuk 

kompetensi peserta didik yang dikehendaki. 

b. Perilaku dan dampak belajar peserta didik dapat dilihat dari 

kompetensi peserta didik yang antara lain memiliki persepsi dan sikap 

positif terhadap belajar. Mau dan mampu mendapatkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta membangun 

sikapnya. Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap 

dan bekerja produktif. 



25 

 

 

c. Iklim pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna. Perwujudan nilai dan 

semangat keteladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

d. Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. 

Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia, materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, 

dapat mengakomodasi partisipasi aktif peserta didik dalam belajar 

semaksimal mungkin, dapat menarik manfaat yang optimal dari 

perkembangan dan kemajuan ipteks. 

e. Kualitas media pembelajaran tampak dari dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara peserta didik dan guru, peserta didik dengan peserta 

didik. 

f. Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika sekolah 

dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan 

kekhususan lulusannya,  responsif terhadap berbagai tantangan secara 

internal maupun eksternal, memiliki perencanaan yang matang dalam 

bentuk rencana stategis dan rencana operasional agar semua upaya 

dapat dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen sistem 

pendidikan dalam tubuh lembaga; ada semangat perubahan yang 

dicanangkan dalam visi,  misi yang mampu membangkitkan upaya 
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kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika melalui berbagai 

aktivitas pengembangan; dalam rangka menjaga keselarasan antar 

komponen sistem pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu 

perlu menjadi salah satu mekanismenya. (Depdiknas, 2004:7-9) 

Dari beberapa indikator kualitas pembelajaran diatas, penelitian 

ini lebih ditekankan pada aspek perilaku pembelajaran pendidik yang 

tercermin dalam keterampilan guru, perilaku siswa (aktivitas siswa) 

dan dampak belajar siswa (hasil belajar siswa), iklim pembelajaran, 

materi pembelajaran, media pembelajaran yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

2.1.3.3 Keterampilan Guru 

Djamarah (2010:99) berpendapat kedudukan guru memiliki arti 

penting dalam pendidikan. Arti penting itu bertolak dari tugas guru yang 

cukup berat untuk mencerdaskan anak didiknya. Hal ini menghendaki 

seorang guru untuk melengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan 

yang diharapkan dapat membantu dalam menjalankan tugas guru dalam 

interaksi edukatif.  

Menurut Turney (dalam Mulyasa, 2009: 69) Keterampilan dasar 

mengajar yang harus dikuasai guru adalah sebagai berikut:(a) keterampilan 

bertanya, (b) keterampilan memberi penguatan, (c) keterampilan 

mengadakan variasi, (d) keterampilan menjelaskan, (e) keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran, (f) keterampilan mengelola kelas, (g) 
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keterampilan memimpin kelompok kecil,  (h) keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan.  

2.1.3.3.1 Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan 

berpikir. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan 

penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran 

yang tepat akan memberikan dampak positif.  

Pertanyaan yang baik di bagi manjadi dua jenis, yaitu pertanyaan 

menurut maksudnya dan pertanyaan menurut Taksonomi Bloom. 

Pertanyaan menurut maksudnya terdiri dari: Pertanyaan permintaan, 

pertanyaan retoris, pertanyaan mengarahkan atau menuntun dan 

pertanyaan menggali. Sedangkan pertanyaan menurut Taksonomi Bloom, 

yaitu: pertanyaan pengetahuan, pemahaman,  pertanyaan penerapan, 

pertanyaan sintetis dan pertanyaan evaluasi.  

Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar 

mengajar, guru perlu menunjukkan sikap yang baik pada waktu 

mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban siswa. Dan 

harus menghindari kebiasaan seperti: menjawab pertanyaan sendiri, 

mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan sendiri, mengajukan 

pertanyaan dengan jawaban serentak, menentukan siswa yang harus 

menjawab sebelum bertanya dan mengajukan pertanyaan ganda. Dalam 

proses belajar mengajar setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau 

suruhan yang menuntut respons siswa sehingga dapat menambah 
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pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, di masukkan 

dalam golongan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan guru tidak semata 

bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswanya, 

tetapi jauh lebih penting adalah untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.3.3.2 Keterampilan Memberikan Penguatan 

Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, apakah 

bersifat verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi 

tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan 

memberikan informasi atau umpan balik (feed back) bagi si penerima atas 

perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi.  

Penggunaan penguatan dalam kelas dapat mencapai atau 

mempunyai pengaruh sikap positif terhadap proses belajar siswa dan 

bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, 

merangsang dan meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan 

kegiatan belajar serta membina tingkah laku siswa yang produktif. 

Penggunaan penguatan secara efektif harus memperhatikan tiga hal, yaitu 

kehangatan dan efektifitas, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan 

respons yang negatif. 

Keterampilan memberikan penguatan terdiri dari beberapa 

komponen yang perlu dipahami dan dikuasai penggunaannya oleh guru 

agar dapat memberikan penguatan secara bijaksana dan sistematis. 

Komponen-komponen itu adalah: Penguatan verbal, diungkapkan dengan 
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menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya. 

Dan penguatan non-verbal, terdiri dari penguatan berupa mimik dan 

gerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan 

sentuhan (contact), penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, 

penguatan berupa simbol atau benda dan penguatan tak penuh.  

2.1.3.3.3 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses 

interaksi belajar mengajar yang di tujukan untuk mengatasi kebosanan 

siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, serta penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan 

belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam 

pengajaran, yang dapat di kelompokkan ke dalam 3 komponen, yaitu:  

a. Variasi dalam cara mengajar guru, meliputi: penggunaan variasi suara 

(teacher voice), Pemusatan perhatian siswa (focusing), kesenyapan 

atau kebisuan guru (teacher silence), mengadakan kontak pandang dan 

gerak (eye contact and movement), gerakan badan mimik: variasi 

dalam ekspresi wajah guru, dan pergantian posisi guru dalam kelas dan 

gerak guru (teachers movement). 

b. Variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Media dan alat 

pengajaran bila ditunjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan 

ke dalam tiga bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba. 

Adapun variasi penggunaan alat antara lain adalah sebagai berikut: 

variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, variasi alat atau bahan yang 
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dapat didengar, variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dan variasi 

alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat dan diraba. 

c. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dengan 

murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam 

coraknya. 

Penggunaan variasi pola interaksi dimaksudkan agar tidak 

menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta untuk menghidupkan suasana 

kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. 

2.1.3.3.4 Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan 

yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya 

hubungan yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar komponen-

komponen keterampilan menjelaskan terbagi dua, yaitu: merencanakan, 

hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan 

jenis hubungan yang ada diantara unsur-unsur yang dikaitkan dengan 

penggunaan hukum, rumus, atau generalisasi yang sesuai dengan 

hubungan yang telah ditentukan. Dan penyajian suatu penjelasan, dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : kejelasan, penggunaan contoh 

dan ilustrasi dan  pemberian tekanan. 

2.1.3.3.5 Keterampilan Membuka dan Menutup pelajaran 

Membuka pelajaran (set induction) ialah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan 

prokondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa 
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yang akan dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek 

yang positif terhadap kegiatan belajar. Sedangkan menutup pelajaran ialah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau 

kegiatan belajar mengajar. 

Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi: menarik 

perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai 

usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang 

akan dipelajari. Komponen keterampilan menutup pelajaran meliputi: 

meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti 

pelajaran dan membuat ringkasan, dan mengevaluasi. 

2.1.3.3.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang 

melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal 

dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, 

atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang 

memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu 

masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, 

berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian diskusi 

kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina 

kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan 

berbahasa. Oleh Karena itu guru dituntut memiliki keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 
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2.1.3.3.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar  yang optimal dan mengembalikannya bila 

terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan 

ketrampilan mengelola kelas maka perlu diperhatikan komponen 

ketrampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan bersifat represif 

ketrampilan yang berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa 

yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan 

remedial untuk mengembalikan kondisi belajar  yang optimal. 

2.1.3.3.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu 

berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk 

perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan 

memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta 

terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa, maupun 

siswa dengan siswa. Komponen keterampilan yang digunakan adalah: 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, ketrampilan 

mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar dan 

keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Indikator 

keterampilan guru dalam penelitian ini adalah: a) keterampilan membuka 
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pelajaran; b) keterampilan bertanya; c) keterampilan memberi penguatan; 

d) keterampilan mengadakan variasi; e) keterampilan menjelaskan; f) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; g) keterampilan 

mengelola kelas; h) keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan; i) keterampilan menutup  pelajaran. 

2.1.3.4 Aktivitas Siswa 

Menurut Ratini (2011:63), aktivitas belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas ini 

mencakup kegiatan bertanya, menanggapi atau menjawab pertanyaan, 

diskusi, latihan soal, dan memperhatikan. Aktivitas setiap siswa memiliki 

kekhasan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Oleh 

karena itu, dalam pembelajaran terdapat aktivitas siswa yang berbeda-beda 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing siswa 

untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

Menurut Sardiman (2012:100) aktivitas belajar merupakan prinsip 

atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas 

yang dimaksudkan bukan hanya fisik tetapi juga mental. Kedua aktivitas 

saling berkaitan dalam kegiatan belajar. Aktivitas fisik mendorong siswa 

aktif bergerak dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun 

bekerja sehingga tidak hanya duduk, mendengar, maupun melihat saja. 

Siswa beraktivitas psikis (kejiwaan) apabila kemauan diarahkan secara 

aktif dalam pembelajaran untuk menperolehkan hasil yang optimal.   
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Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 

saja. Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012:101) membuat suatu daftar 

yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya yaitu, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang 

lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 
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8. Emosional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Rohani (dalam Arisandi, 2013:3) menjelaskan bahwa belajar yang 

berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik 

maupun psikis. Aktivitas fisik adalah kegiatan-kegiatan yang 

menggunakan fisik atau anggota badan seseorang, misalnya membuat 

miniatur, mencatat, berbicara, dan mengerjakan sesuatu. Aktivitas fisik ini 

dipengaruhi pula oleh aktivitas psikis yang dilakukan seseorang, misalnya 

berpikir dan mempertimbangkan suatu hal.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa selama pembelajaran baik secara fisik maupun psikis (mental) yang 

merupakan satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan untuk mencapai 

tujuan belajar yang telah ditetapkan. Siswa melakukan aktivitas belajar 

agar dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan selama belajar dan 

mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi 

bisa. Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah aktivitas 

yang mencakup visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, 

metrik, mental, dan emosional. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan 

BuHaRun adalah sebagai berikut: 
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1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (Visual activities) 

2. Menanggapi apersepsi sesuai dengan materi (Mental activities) 

3. Memperhatikan penjelasan guru (Visual and listen activities) 

4. Mampu melaksanakan pembelajaran mandiri dan kelompok dalam 

pemahaman materi dengan permainan Berburu Harta Karun/ 

BuHaRun (listen, writing, mental, oral activities) 

5. Mengajukan pertanyaan (Oral activities) 

6. Menyelesaikan group resume dan proyek (Motor activities) 

7. Menyampaikan hasil diskusi kelompok dalam Group Resume (Mental 

and oral activities) 

8. Menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain (Mental and oral 

activities) 

9. Membuat simpulan dan refleksi terhadap hasil pembelajaran (Mental 

and oral activities) 

2.1.3.5 Iklim Pembelajaran 

Menurut Kauchak & Eggen (2008:107-111), iklim pembelajaran 

adalah keseluruhan sikap dan anggapan siswa terhadap pembelajaran 

mereka di dalam kelas. Untuk menciptakan iklim pembelajaran yang 

positif, diperlukan suatu konsep tentang lingkungan belajar yang positif. 

Iklim pembelajaran yang positif terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

1) Penerimaan dan kepedulian, yakni perilaku guru dalam menaruh rasa 

kepedulian terhadap siswa dan menerima siswa dengan perbedaan 

karakteristik individual. 
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2) Lingkungan belajar yang tertib, adalah kondisi dimana siswa 

difasilitasi dan didukung proses belajarnya serta memiliki kebebasan 

untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

3) Siswa menghargai dan memahami tugas belajar, hal ini menekankan 

pada sikap menghargai siswa terhadap pembelajaran dan usaha 

mereka dalam memahami tugas belajarnya.  

Indikator iklim pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) adalah 

(1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna 

bagi pembentukan profesionalitas kependidikan; (2) perwujudan nilai dan 

semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru; dan (3) suasana 

kelas yang kondusif. Dalam penelitian ini, indikator iklim pembelajaran 

yang diamati adalah (1) kepedulian guru terhadap siswa; (2) kenyamanan 

lingkungan belajar; (3) sikap siswa terhadap pembelajaran; dan (4) 

komunikasi antara guru dan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, iklim pembelajaran adalah rangkaian 

kegiatan yang diciptakan sedemikian rupa sehingga mendukung proses 

transfer pengetahuan dengan berpusat pada peserta didik dan menciptakan 

pembelajaran yang bermakna. 

Adapun indikator iklim pembelajaran yang sesuai dengan model 

PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun adalah 

sebagai berikut: (1) kepedulian guru terhadap siswa; (2) kenyamanan 
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lingkungan belajar; (3) sikap siswa dalam pembelajaran; (4) komunikasi 

antara guru dan siswa. 

2.1.3.6 Kualitas Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan (Hamdani, 2010:120).  

Materi pembelajaran yang berkualitas menurut Depdiknas (2004:7) 

dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu (1) kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; (2) ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia; (3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; (4) dapat 

mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar; dan (5) dapat 

menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang 

ilmu, teknologi, dan seni. 

Berdasar uraian di atas, materi pembelajaran adalah garis besar 

kompetisi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ditinjau 

dari (1) kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran, (2) keseimbangan 

antara materi dan waktu yang tersedia, (3) mengakomodasi partisipasi 

aktif siswa secara optimal. Adapun Indikator kualitas Materi Pembelajaran 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) penyusunan materi 

pembelajaran dan (2) konten materi pembelajaran. 
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2.1.3.7 Kualitas Media Pembelajaran 

Hamdani (2010: 243) mengemukakan bahwa media pembelajaran 

adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Menurut 

Daryanto (2010: 148), media pembelajaran memiliki beberapa kegunaan, 

yaitu: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. 

3) Menimbulkan gairah belajar. 

4) Memberi rangsangan belajar bagi siswa dan memberikan persepsi 

yang sama. 

Kualitas media pembelajaran berdasar Depdiknas (2004:7) yaitu 

(1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; (2) mampu 

memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dengan siswa, 

serta siswa dengan ahli; (3) dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; 

dan (4) mampu mengubah suasana belajar sehingga siswa menjadi aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang 

ada. 

Berdasar uraian di atas, kualitas media pembelajaran adalah 

kualitas sarana penyampaian materi pembelajaran yang diharapkan 

mampu merangsang gairah siswa untuk pengalaman belajar. 

Indikator kualitas media pembelajaran dalam penelitian ini ialah 

(1) kesesuaian media dengan materi pembelajaran; (2) media menarik 
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perhatian siswa; (3) memfasilitasi interaksi guru dengan siswa; (4) 

memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran berbasis proyek 

(menghasilkan produk). 

2.1.3.8 Hasil Belajar Siswa 

Slameto (2010:2-5) menjelaskan bahwa belajar akan menghasilkan 

suatu perubahan tingkah laku pada diri individu. Hasil belajar yang berupa 

perubahan tingkah laku ini akan berlangsung secara berkesinambungan 

dan dinamis. Selain itu, perubahan tingkah laku ini bersifat menyeluruh 

pada aspek sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

Sejalan dengan di atas, pendapat Suprijono (2008:13) hasil belajar 

adalah perubahan perilaku tidak hanya satu aspek potensi kemanusiaan 

saja melainkan secara keseluruhan atau komprehensif. Selain itu, hasil 

belajar diartikan sebagai kulminasi yang diiringi kegiatan tindak lanjut 

diperoleh dari pelaksanaan proses belajar berupa perubahan tingkah laku 

siswa bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari (Anitah, 

2011:2.19). 

Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom (dalam Sudjana, 2013:22) 

membagi ke dalam tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotoris. 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 



41 

 

 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tingkat tinggi. 

Menurut Purwanto (2013:50) hasil belajar kognitif adalah 

perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar 

kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal. Kemampuan yang 

menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif meliputi 

beberapa tingkat atau jenjang. 

Adapun indikator hasil belajar pada ranah kognitif dalam 

penelitian pada pembelajaran matematika adalah memahami sifat 

bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar dalam bab 

bangun datar dan bangun ruang yang meliputi KD. Memahami sifat-

sifat dan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kesimetrisan bangun 

datar, dan pencerminan bangun datar. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, 

dan internalisasi. Menurut Mulyana (dalam Fitri, 2012: 106) Terdapat 

18 nilai karakter yaitu cinta dan kasih sayang, kepedulian dan empati, 

kerjasama, berani, keteguhan hati dan komitmen, adil, suka menolong, 

kejujuran dan integritas, humor, mandiri, disiplin, loyalitas, sabar, rasa 

bangga, banyak akal, sikap hormat, tanggung jawab, dan toleransi.  

Adapun indikator hasil belajar ranah afektif dalam penelitian 

ini pada pembelajaran matematika tergabung dalam indikator ranah 
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psikomotorik yang telah menyiratkan 5 nilai karakter ranah afektif 

dalam pelaksanaan indikator psikomotorik yang berupa keterampilan 

dalam mengerjakan proyek masing-masing indikator terkandung nilai 

karakter ranah afektif. 

3) Ranah Psikomotoris 

Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Menurut Harrow (dalam 

Purwanto, 2013:52) ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni (a) 

gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan 

perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan 

kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan gerakan interpretatif. 

Adapun indikator hasil belajar pada ranah psikomotoris dalam 

penelitian pada pembelajaran matematika adalah menggali informasi, 

memecahkan masalah, berkomunikasi (berbicara dan berdiskusi), 

sedangkan pada penelitian ini ranah psikomotorik difokuskan pada 

kinerja proyek dengan penilaian rubric proyek. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku/peningkatan dalam diri 

seseorang setelah mengalami belajar dalam pembelajaran matematika 

melalui model PjBL Variasi Group Resume dengan Permainan 

BuHaRun. Pada penelitian ini dibatasi dengan pelaksanaan indikator 

hasil belajar ranah kognitif dan psikomotorik (proyek). 
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Berikut adalah indikator hasil belajar siswa pada ranah kognitif 

dan Psikomotorik yang ingin dicapai yaitu:  

a. Indikator hasil belajar ranah kognitif, meliputi: 

1) Mengidentifikasi benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang 

(C1) 

2) Memberikan contoh benda-benda di lingkungan sekitar yang 

berbentuk bangun ruang (C2) 

3) Mengidentifikasi unsur-unsur setiap bangun ruang (C1)  

4) Membuktikan jaring-jaring balok dan kubus  (C3) 

5) Membandingkan sifat-sifat antar bangun datar (C4) 

6) Membandingkan jaring-jaring antar bangun datar (C4) 

7) Mendesain proyek berdasar materi sifat-sifat dan jaring-jaring 

bangun ruang (C5) 

8) Membuat prakarya berdasar materi sifat-sifat dan jaring-jaring 

bangun ruang (C6) 

9) Mendefinisikan benda-benda dan bangun datar simetris (C1) 

10) Memberikan contoh benda-benda di sekitar yang simetris (C2) 

11) Menunjukkan kesimetrisan (sumbu simetris) suatu benda atau 

bangun datar (C3) 

12) Menganalisis suatu benda atau bangun termasuk simetris atau 

asimetris (C4) 

13) Merangkai benda atau bangun menjadi bangun datar simetris (C5) 

14) Membuat proyek benda dari kumpulan bangun datar simetris (C6) 
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15) Memilih hasil dari pencerminan bangun datar (C1)  

16) Menjelaskan pencerminan dari suatu bangun datar ( C2) 

17) Membuktikan hasil pencerminan dari suatu bangun datar (C3) 

18) Membandingkan hasil pencerminan dua bangun datar (C4) 

19) Mempolakan hasil pencerminan suatu bangun datar untuk 

merencanakan proyek (C5) 

20) Membuat produk atau proyek dari pola pencerminan bangun datar 

(C6) 

Evaluasi hasil belajar ranah kognitif dengan teknik tes 

dilaksanakan pada akhir pembelajaran dan data yang diperoleh digunakan 

untuk menentukan ketuntasan hasil belajar siswa, baik secara klasikal 

maupun individu. 

b. Indikator hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik psikomotorik 

meliputi: 

1) Kemampuan pengelolaan yang meliputi ketepatan waktu, menulis 

laporan, memilih topic (indikator afektif yang sesuai adalah tanggung 

jawab dan berani). 

2) Relevansi yang meliputi kesesuaian dengan mata pelajaran/materi 

yang mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman 

(indikator afektif yang sesuai adalah banyak akal). 

3) Keaslian yang meliputi keaslian hasil pekerjaan proyek (indikator 

afektik yang sesuai adalah kejujuran, ntegritas, dan kerjasama). 

(Widyantini, 2014:7) 
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Evaluasi hasil belajar psikomotorik dilakukan dengan tes 

keterampilan siswa dalam kinerja proyek secara kelompok dan penilaian 

dilakukan dengan rubrik penilaian menurut Widyantini, 2014:7). 

2.1.4 Pengertian Matematika 

2.1.4.1 Hakekat Matematika 

Menurut Nasution (dalam Karso, 1998: 1.39) Istilah matematika 

berasal dari bahasa Yunani mathein atau mathenein yang artinya 

mempelajari, namun di duga kata itu erat pula hubungannya dengan kata 

sansekerta medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau 

intelegensi. 

Menurut Ruseffendi (dalam Suherman dkk., 2005:16), matematika 

terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, 

proses, dan penalaran. Hal ini berarti bahwa dalam matematika terdapat 

proses berpikir bernalar yang berawal dari ide-ide atau pemikiran.  

Ebbutt dan Straker (dalam Rosnawati, 2007:1) mendefinisikan 

matematika sebagai berikut:  

1) Matematika adalah kegiatan penelurusan pola dan hubungan  

2) Matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, 

intuisi dan penemuan  

3)  Matematika adalah problem solving  

4)  Matematika adalah alat komunikasi  

Johnson dan Rising (dalam Rosnawati, 2007:1) menyatakan bahwa 

matematika adalah pola berfikir, pola mengorganisasikan, pembuktian 
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logik, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang 

mendefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan 

simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada 

mengenai bunyi.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, diketahui bahwa 

matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan ide dan penalaran yang 

menuntut kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving) untuk menemukan pola, hubungan, dan generalisasi yang 

dikomunikasikan melalui bahasa simbol. 

2.1.4.2 Pembelajaran matematika di SD 

Freudhental (dalam Sundayana, 2014: 24) menjelaskan pada 

umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan konsep dan 

operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal yang sejenis 

dengan soal yang sudah diterangkan guru. Model ini menekankan pada 

menghafal konsep dan prosedur matematika guna menyelesaikan soal. 

Model pembelajaran ini disebut model mekanistik. Guru menekankan 

pembelajaran matematika bukan pada pemahaman siswa terhadap konsep 

dan operasinya, melainkan pada pelatihan simbol-simbol matematika 

dengan penekanan pada pemberian informasi dan latiham penerapan 

algoritma. 

Van de Henvel-Panhuizen (dalam Sundayana, 2014: 24) juga 

menegaskan bahwa bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman 
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mereka sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak dapat 

mengaplikasikan matematika.  

Sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual anak SD yang 

masih dalam tahap operasional konkret maka siswa SD dapat menerima 

konsep-konsep matematika yang abstrak melalui benda-benda konkret. 

Sehingga dalam pembelajaran matematika di SD diperlukan kreatifitas 

guru dalam pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan pola 

berpikir siswa. Berdasarkan pendapat tersebut pembelajaran matematika 

hendaknya dengan pengalaman anak sehari-hari. Selain itu, menerapkan 

kembali konsep matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan 

sehari-hari atau pada bidang lain sangat penting untuk dilakukan.  

2.1.4.3 Tujuan Matematika di SD 

Tujuan mata pelajaran matematika yang tercantum dalam 

Lampiran Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:  

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.  
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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.  

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.  

2.1.4.4 Strategi Pembelajaran Matematika 

Menurut Karso, (2004:2.17-2.18) dua hal penting yang merupaka 

bagian dari tujuan pembelajaran matematika adalah pembentukan sifat 

dengan berpikir kritis dan kreatif. Untuk pembinaan hal tersebut, perlu 

memperhatikan daya imajinasi dan rasa ingin tahu dari anak usia SD. 

Siswa harus dibiasakan untuk diberi kesempatan bertanya dan 

berpendapat, sehingga diharapkan proses pembelajaran matematika lebih 

bermakna.  

Dalam pembelajaran matematika di SD, hendaknya guru memilih 

dan menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang banyak 

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun 

sosial. Dalam pembelajaran matematika siswa dibawa kearah mengamati, 

menebak, berbuat, mencobaa, mampu menjawab pertanyaan mengapa, 

dan kalau mungkin berdebat. Prinsip belajar aktif inilah yang diharapkan 
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dapat menumbuhkan sasaran pembelajaran matematika yang kreatif dan 

kritis. 

Menurut petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di SD, 

bahwa penerapan strategi yang dipilih dalam pengajaran matematika 

haruslah tertumpuk pada dua hal, yaitu optimalisasi interaksi semua 

unsur pembelajaran, serta optimalisasi keterlibatan seluruh indera siswa.  

Dengan peningkatan optimalisasi interaksi dalam pembelajaran 

matematika, untuk pokok bahasan/sub pokok bahasan tertentu yang 

memungkinkan dapat dicapai dengan pendekatan penemuan, pemecahan 

masalah, atau penyelidikan. Demikian pula dengan soal-soal untuk 

balikan atau tugas dapat berupa soal yang mengarah pada jawaban lebih 

dari satu cara untuk menyelesaikannya, dan memungkinkan siswa untuk 

mencoba dengan berbagai cara sepanjang cara tersebut benar. 

Penekanan pembelajaran matematika tidak hanya pada melatih 

keterampilan dan hafal fakta, tetapi pada pemahaman konsep. Tidak 

hanya kepada “bagaimana” suatu soal harus diselesaikan dengan cara 

tertentu. Tetapi juga pada “mengapa” soal tersebut diselesaikan dengan 

cara tertentu. 

2.1.5 Pembelajaran Berbasis Proyek / Project Based Learning (PjBL) 

2.1.5.1 Konsep Pembelajaran Berbasis Proyek atau Project Based Learning 

(PjBL) 

CORD (dalam Sutirman, 2013: 43) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran inovatif  yang memfokuskan pada belajar kontekstual 
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melalui kegiatan yang kompleks. Sedangkan Suzie dan Jane (2007: 11) 

menyatakan bahwa “project based learning…is strategy certain to turn 

traditional classroom upside down”. Yaitu bahwa pembelajaran berbasis 

proyek adalah suatu strategi untuk mengubah kelas tradisional. 

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat dari Buck Institute 

for education (dalam Sutirman, 2013: 43) bahwa pebelajaran berbasis 

proyek adalah “suatu metode pengajaran sistematis yang melibatkan para 

siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses 

yang terstruktur, pengalaman nyata dan teliti yang dirancang untuk 

menghasilkan produk”. Sedang Guarasa at.all. menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis proyek adalah strategi yang berpusat  pada siswa 

yang mendorong inisiatif dan memfokuskan siswa pada dunia nyata, dan 

dapat meningkatkan motivasi mereka. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat diambil 

kesimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek (Project Based 

Learning) adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dalam merancang tujuan pembelajaran untuk menghasilkan produk atau 

proyek yang nyata. Proyek-proyek yang dibuat oleh siswa mendorong 

berbagai kemampuan tidak hanya pengetahuan, tetapi  juga keterampilan 

praktis seperti mengatasi informasi yang tidak lengkap; menentukan tujuan 

sendiri; dan kerjasama kelompok. 
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2.1.5.2 Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek / Project Based Learning 

(PjBL) 

Grant (dalam Sutirman, 2013: 44) mengidentifikasi elemen-elemen 

utama dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu: pengantar, definisi 

tugas pembelajaran, prosedur investigasi, sumber yang disarankan, 

mekanisme, kolaborasi, serta refleksi dan transfer kegiatan. 

Menurut Sutirman (2013: 44) menyatakan karakteristik 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based learning) meliputi aspek isi, 

kegiatan, dan hasil. Dalam pembelajaran berbasis proyek, aspek isi 

pembelajaran memiliki karakteristik: (1) masalah disajikan dalam bentuk 

keutuhan yang kompleks; (2) siswa menemukan hubungan antar ide secara 

interdisiplier; (3) siswa berjuang mengatasi ambiguitas; dan (4) menjawab 

pertanyaan yang nyata dan menarik perhatian siswa.  

Aspek kegiatan memiliki karakteristik: (1) siswa melakukan 

investigasi selama periode tertentu; (2) siswa dihadapkan pada suatu 

kesulitan, pencarian sumber dan pemecahan masalah; (3) siswa membuat 

hubungan antar ide dan memperoleh keterampilan baru; (4) siswa 

menggunakan perlengkapan alat sesungguhnya; dan (5) siswa menerima 

feedback tentang gagasannya dari orang lain.  

Dan aspek kondisi memiliki karakteristik: (1) siswa berperan 

sebagai masyarakat pencari dan melakukan latihan kerjanya dalam konteks 

sosial; (2) siswa mempraktikkan perilaku manajemen waktu dalam 

melaksanakan tugas secara individu maupun kelompok; (3) siswa 
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mengarahkan kerjanya sendiri dan melakukan kontrol belajarmya; (4) 

siswa melakukan simulasi kerja profesional. Dan yang terakhir aspek hasil 

memiliki karakteristik: (1) siswa menghasilkan produk intelektual yang 

kompleks sebagai hasil belajarnya; (2) siswa terlibat dalam penilaian diri; 

(3) siswa bertanggung jawab terhadap pilihannya dalam 

mendemonstrasikan kompetensi mereka; dan (4) siswa memperagakan 

kompetensi nyata mereka. 

Berdasarkan beberapa aspek karakteristik di atas, pembelajaran 

dengan model Project Based Learning (PjBL) menjadi model 

pembelajaran yang dapat membangun kemandirian dan kreativitas siswa. 

Selain itu, melalui pembelajaran berbasis proyek (PjBL) ini siswa dilatih 

untuk terbiasa bertanggung jawab mewujudkan apa yang telah 

direncanakan sesuai minat dan kemampuannya. 

2.1.5.3 Prinsip- Prinsip Pembelajaran Berbasis Proyek / Project Based 

Learning (PjBL) 

Menurut Wena (2011: 145) mengutip dari Thomas, pembelajaran 

berbasis proyek (Project Based Learning) memiliki beberapa prinsip 

dalam penerapannya. Antara lain: (1) sentralistis, maksdunya bahwa 

model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran, 

karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan dari 

proyek. ; (2) pertanyaan menuntun, mengandung makna bahwa pekerjaan 

proyek  yang dilakukan siswa bersumber dari pertanyaan yang menuntuk 

siswa menemukan konsep. ; (3) investigasi konstruktif, artinya dalam 
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pembelajaran berbasis proyek terjadi investigasi yang dilakukan oleh 

siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan proyek. ; (4) otonomi, dalam pembelajaran ini siswa diberi 

kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri dan bertanggung 

jawab pada kerjanya. ; dan (5) realistis, proyek yang dikerjakan siswa 

merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan lapangan. 

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, maka pembelajaran dengan 

menerapkan Project Based Learning akan sangat bermanfaat bagi 

pengembangan diri dan masa depan siswa. Siswa yang terbiasa belajar 

dengan pekerjaan proyek akan menjadi pribadi yang ulet, kritis, mandiri, 

dan produktif. 

2.1.5.4 Kelebihan Pembelajaran Berbasis Proyek / Project Based Learning 

(PjBL) 

Menurut Moursund yang dikutip oleh Wena (2011: 147), kelebihan 

pembelajaran berbasis proyek / Project Based Learning adalah: (1) 

meningkatkan motivasi; (2) meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah; (3) meningkatkan kemampuan kolaborasi; (4) meningkatkan 

kemampuan studi pustaka; dan (5) meningkatkan keterampilan manajamen 

sumber daya. 

Pengalaman yang dilakukan oleh Intel Corporation melalui Intel 

Teach Program (2007) menunjukkan bahwa penerapan Project Based 

Learning membawa keuntungan terutama bagi siswa, yaitu: (1) 

meningkatkan frekuensi kehadiran, menumbuhkan kemandirian, dan sikap 
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positif terhadap belajar; (2) memberikan keuntungan akademik yang sama 

atau lebih baik daripada dengan penggunaan model lain; (3) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan kompleks; 

(4) memperluas akses belajar siswa. 

Berdasar pengalaman dan pendapat mengenai penerapan 

pembelajaran berbasis proyek / project based learning memiliki kelebihan 

sebagai berikut: (1) meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan 

analisis dan sintesis tentang suatu konsep; (2) membiasakan siswa untuk 

melakukan proses belajar dan bekerja secara sistematis; (3) meletih siswa 

untuk melakukan proses berfikir secara kritis dalam rangka memecahkan 

masalah yang nyata; (4) menumbuhkan kemandirian siswa dalam belajar 

dan bekerja; dan (5) menumbuhkan produktivitas siswa dalam 

menghasilkan karya hasil belajar. 

2.1.5.5 Langkah- langkah Pembelajaran Berbasis Proyek/ Project Based 

Learning (PjBL) 

Menurut The George Lucas Educational Foundation yang dikutip 

sabar Nurohman (dalam Sutirman, 2013: 46), langkah-langkah Project 

Based Learning adalah:  

Tabel 2.1  

Langkah –langkah Model Pembelajaran PjBL 

 

No Langkah-langkah 

Pembelajaran PjBL 

Keterangan 

1 Mulai dengan pertanyaan 

esensial 

Pembelajaran dimulai dengan 

pertanyaan esensial, yaitu 

pertanyaan yang mendorong siswa 

untuk melakukan suatu aktivitas. 
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2 Membuat desain rencana 

proyek 

Siswa dengan pendampingan guru 

membuat desain rencana proyek 

yang dilakukan. Rencana proyek 

ditentukan oleh siswa sendiri 

mengacu pertanyaan esensial yang 

telah dikemukakan sebelumnya. 

3 Membuat jadwal Guru dan siswa secara kolaboratif 

menyusun jadwal pelaksanaan, yang 

meliputi membuat timeline, mmbuat 

jadwal deadline, mengarahkan 

membuat cara baru, mengarahkan 

ketika cara tidak sesuai, dan 

memberi alasan memilih cara yang 

dipilih. 

4 Memantau siswa dalam 

kemajuan proyek 

Guru memantau siswa dalam  

menyelsaiakan proyek untuk 

mengetahui kemajuan pelksanaan 

proyek 

5 Menilai hasil Penilaian untuk mengukur 

ketercapaian standar, mengevaluasi 

kemajuan masing-masing siswa, 

memberi umpan balik pemahaman 

dan menjadi bahan pertimbangan 

dalam menyusun strategi 

pembelajaran. 

6 Refleksi  Melakukan refleksi terhadap 

aktivitas dan hasil proyek yang 

sudah dijalankan. 

 

2.1.6 Media Permainan 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Kosasih, 2014: 49 menyatakan salah satu prinsip belajar 

menyatakan bahwa makin banyak media bantu pembelajaran 

dimanfaatkan secara tepat dalam pembelajaran, makin besar daya serap 

siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Dengan demikian, dalam 
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pembelajaran guru harus menggunakan berbagai media belajar dan 

memanfaatkannya secara tepat.  

Heinich (dalam Kosasih, 2014: 50) mendefinisikan bahwa media 

pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. 

Sedangkan H. Malik (dalam Kosasih, 2014: 50) mengemukakan bahwa 

media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si belajar dalam kegiata belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Daryanto, 2012: 4 menjelaskan, media merupakan salah satu 

komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan (Criticos, 1996). Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana perantara dalam 

proses pembelajaran.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan 

suatu informasi/ materi pembelajaran agar lebih mudah untuk diterima 

oleh peserta didik karena memiliki kelebihan yang dapat menghadirkan 

atau lebih memvisualkan suatu objek belajar. 

2.1.6.2 Posisi dan Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto, 2012: 6 oleh karena proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem maka 
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media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah 

satu komponen pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak dapat terjadi 

dan proses pembelajaran tidak akan optimal. Posisi media pembelajaran 

sebagai komponen proses komunikasi dalam pembelajarandapat 

digambarkan sebagai berikut: 

SUMBER PENGALAMAN       

      PENGALAMAN PENERIMA 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Posisi Media dalam Sistem Pembelajaran 

(Daryanto, 2012: 7) 

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai pembawa atau 

pengantar informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Proses 

ini melibatkan metode yang dimaknai sebagai prosedur untuk membantu 

siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Fungsi media dalam proses pembelajaran ditunjukkan oleh 

gambar berikut ini: 
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Gambar 2.2 

Fungsi Media dalam Proses Pembelajaran 

(Daryanto, 2012: 8) 

2.1.6.3 Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2012:12-16), terdapat empat landasan 

penggunaan media pembelajaran, yaitu landasan filosofis, psikologis, 

teknologis, dan empiris. Landasan filosofis penggunaan media 

pembelajaran mengacu pada pandangan humanisme dimana penggunaan 

media pembelajaran bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa 

sebagai individu yang belajar untuk menentukan alat belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya. Landasan psikologis berkaitan 

dengan kompleksitas proses belajar siswa yang melibatkan hal konkret dan 

abstrak. Landasan teknologis menekankan pada unsur teknologis dari 

media pembelajaran dimana media merupakan salah satu komponen 

sistem pembelajaran yang berpengaruh dalam keberhasilan proses 

pembelajaran. Landasan empiris berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran.  

2.1.6.4 Pengertian Permainan 

Edward Swarrtz (1984) menyatakan bahwa permainan yang baik 

bagi anak adalah jenis permainan yang mampu memberi peluang kepada 
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anak secara terus-menerus untuk menyibukkan imajinasinya, 

mengembangkan kecakapannya, memperbesar pemikiran, dan daya 

ciptanya.  

Pendapat di atas diperkuat dengan pernyataan dari Murniati (2012: 

35) bahwa permainan merupakan satu-satunya alat yang dapat digunakan 

oleh para orang tua dan guru untuk memudahkan mereka memberikan 

pelajaran. Terang saja karena anak merupaka peniru yang handal, maka 

lewat media permainan anak dapat meniru kegiatan yag baik maupun 

konsep yang baik pula tentang pelajaran khususnya matematika.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

media permainan, anak menjadi lebih tertarik dan antusias dalam 

pembelajaran, dapat meningkatkan kreativitas anak, dan membuat anak 

memiliki pemikiran dan daya cipta yang tinggi. 

2.1.6.5 Permainan dalam Pembelajaran Matematika 

Banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

materi yang ada di dalam mata pelajaran matematika. Karena yang mereka 

tahu, mata pelajaran matematika hanya ada permasalahan hitung 

menghitung yang membuat siswa pusing untuk memikirkannya. Padahal 

apabila mereka tahu kalau belajar matematika bisa melalui sebuah 

permainan pasti mereka akan bisa mencintai dan memahami materi yang 

ada pada mata pelajaran matematika tersebut. 

Polansky (dalam Wardana, 2011) menyatakan, bermain dengan 

gagasan matematika memberikan anak-anak rasa cinta dan kesenangan 
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akan matematika yang tidak bisa diberikan oleh latihan-latihan dalam 

jumlah banyak sekalipun. Dengan memasukkan permainan kedalam proses 

pembelajaran matematika, anak-anak akan memperoleh kesenangan dalam 

proses pembelajaran tersebut. Sehingga anak-anak tidak akan merasa 

jenuh untuk mengikuti proses belajar yang berlangsung. 

Monks (dalam Pitadjeng, 2006) menyatakan bahwa anak dan 

permainan merupakan dua pengertian yang hampir tidak bisa dipidahkan 

satu sama lain. Dunia anak tidak bisa dipisahkan dengan permainan. Bagi 

anak, bermain merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Anak-

anak pasti akan merasa jenuh, sepi tanpa permainan. Begitu juga dalam 

pembelajaran, jika dalam pembelajaran diterapkan sebuah permainan, 

dapat dipastikan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran pasti akan 

meningkat. 

Banyak sekali jenis permainan yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran matematika, sebagai contohnya adalah permainan ulartangga 

dan permainan monopoli. Permainan tersebut dapat dikreasikan atau 

digunakan sebagai acuan untuk mengajarkan sekaligus mengecek 

kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. Dengan 

mengemasnya menjadi permainan yang menarik yang memuat materi-

materi pembelajaran maupun berisi soal-soal yang harus dipecahkan 

siswa. 

Dari uraian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak-

anak pasti tidak lepas dari permainan atau bermain. Dengan melakukan 
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kegiatan pembelajaran dengan media permainan akan membuat siswa 

merasa senang, tertarik, dan mencintai matematika. Sehingga transfer nilai 

maupun konsep dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat lebih 

tersampaikan dengan baik dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran matematika. 

2.1.6.6 Permainan Ular Tangga dalam Pembelajaran Matematika 

Menurut Putra (dalam Wardana, 2011) menyatakan permainan ular 

tangga adalah permainan yang dimainkan oleh empat orang siswa. Setiap 

siswa memiliki pion dan Dia mendapatkan kesempatan untuk mengocok 

dadu. Dadu memiliki nomor 1 sampai 6. Seorang siswa akan meletakkan 

pion sesuai banyak angka yang muncuk dalam dadu yang dikocoknya. Jika 

pion berada di tangga maka pion tersebut akan menaiki tangga namun 

sebaliknya jika berada di ekor ular maka harus turun ke bawah, jadi 

mereka menggunakan proses matematika dalam permainan ini yaitu 

penjuumlahan dan pengurangan. 

Tujuan permainan ular tangga adalah untuk memberikan motivasi 

belajar  kepada siswa agar senantiasa mempelajari atau mengulang 

kembali materi-materi yang dipelajari sebelumnya yang nantinya akan 

diuji melalui permainan, sehingga terasa menyenangkan bagi siswa. 

Dalam permainan ular tangga matematika ini, berisi soal-soal pada 

setiap kotaknya. Siswa diminta untuk bisa menjawab soal-soal tersebut 

untuk bisa melangkah ke tahap berikutnya. Kalau siswa tidak bisa 
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menjawab maka siswa tidak berhak untuk mengocok dadu atau melanglah 

sampai satu putaran permainan tersebut. 

  Sistem permainan ular tangga dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Tiap kelompok permainan terdiri dari 2 sampai 6 orang 

2. Permainan dimulai dari melempar dadu 

3. Nilai dadu yang keluar menentukan berapa langkah yang harus 

dijalankan oleh anak tersebut 

4. Setelah melangkah dan berhenti di satu kotak, maka siswa harus 

menjawab pertanyaan yang ada di kotak tersebut 

5. Apabila siswa tidak dapat menjawab, maka siswa kehilangan 

kesempatan untuk mengacak dadu lagi sampai dua putaran permainan 

6. Apabila siswa dapat menjawab maka siswa diberi kesempatan untuk 

mengacak dadu pada putaran permainan selanjutnya 

7. Jika siswa mendapat dadu angka 6, maka siswa mendapat kesempatan 

untuk mengacak dadu sekali lagi 

8. Apabila siswa memperoleh kotak yang bergambar tangga, maka siswa 

berhak untuk naik ke kotak sesuai dengan tingginya tangga 

9. Apabila siswa memperoleh kotak yang bergambar ular, maka siswa 

harus turun ke kotak sesuai dengan mulut ular itu berada 

10. Permainan dimenangkan oleh siswa yang berhasil mencapai puncak 

ulartangga tersebut. (Wardana, 2011: 33) 
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Dalam penelitian  ini, peneliti menggunakan media permainan 

Berburu harta karun yang diadopsi dari permainan ular tangga. Untuk 

lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: 

2.1.6.6.1 Permainan Berburu Harta Karun (Adopsi Permainan Ular Tangga) 

Permainan berburu harta karun disini merupakan adopsi dari 

permainan ular tangga, yang mana diubah beberapa poin untuk 

disesuaikan dengan materi, kondisi siswa, dan waktu pembelajaran. 

Dalam permainan berburu harta karun, dimainkan oleh 4-5 orang 

siswa, siswa dihadapkan pada beberapa pos menuju pos harta karun 

yang dalam permainannya siswa harus menyelesaikan soal di setiap 

pos untuk dapat melanjutkan ke pos berikutnya sampai pos terakhir 

yaitu pos harta karun.  

Dalam bermain permainan ini, setiap pemain diwakilkan oleh 

satu bidak atau pion sebagai simbol pemain. Siswa mengawali 

permainan dengan sebelumnya menyelesaikan Group Resume 

kemudian mendapatka kupon bermain. Siswa memulai permainan 

dengan lemparan dadu terbanyak yang bermain lebih dulu atau dengan 

cara hompimpa. Setelah pemain berada pada pos 1, pemain harus 

menjawab soal yang ada, jika benar pemain dapat lanjut ke pos 2 dan 

mendapat poin yang tertera dalam soal yang selanjutnya di akumulasi 

pada papan skor permainan dan jika salah menjawab soal, siswa dapat 

mengambil dadu. Dadu dalam permainan berburu harta karun ini 

dikreasi denga mengganti angka 1sampai 6 dengan perintah STOP, 
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GO, atau BINTANG. Yang apabila siswa mendapat STOP siswa harus 

tetap berada di pos tersebut, jika mendapat GO siswa boleh lanjut ke 

pos selanjutnya, dan BINTANG siswa tidak perlu menjawab soal, 

langsung ke pos berikutnya. Di pos terakhir siswa tidak langsung 

mendapat harta karun, namun siswa harus merancang sebuah produk 

dan membuat produk yang sesuai materi pelajaran yang diajarkan 

secara kelompok. Permainan dinyatakan selesai apabila sudah ada 

pemain yang menyelesaikan produknya. 

 

Gambar 2.3 

Peta Permainan Berburu Harta Karun Siklus I 
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Gambar 2.4  

Peta Permainan Berburu Harta Karun Siklus II 

 

 

 

Gambar 2.5  

Contoh soal dalam setiap pos 
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2.1.6.7 Kelebihan Permainan 

Pembelajaran matematika dengan permainan tentunya memiliki 

berbagai manfaat atau kelebihan, seperti yang disebutkan oleh Anonim 

(2013) sebagai berikut: (1) bermain mempengaruhi perkembagan fisik 

anak, dapat juga digunakan sebagai terapi; (2) bermain mempengaruhi 

pengetahuan anak; (3) bermain mempengaruhi perkembangan kreatifitas 

anak; (4) bermain dapat mempengaruhi nilai moral anak; (5) bermain 

dapat mempengaruhi tingkah laku sosial. 

Montessori, seorag tokoh pendidikan menekankan bahwa ketika 

anak melakukan permainan, ia akan mempelajari dan menyerap segala 

sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Sementara itu, Jean Piaget 

menyatakan bahwa terdapat beberapa intelektual anak yaitu: (1) usia 0-2 

tahun disebut tahap/ masa sesnsorimotor; (2) usia 2-7 tahun adalah masa 

pra-operasional; (3) usia 7-11 tahun disebut konkrit operasional; (4) usia 

11-14 tahun adalah masa formal operasional. Hal tersebut dapat lebih 

berkembang didukung dengan metode belajar menggunakan permainan. 

2.1.7 Metode Group Resume 

Group Resume adalah salah satu metode pembelajaran aktif yang 

membuat siswa aktif dalam pembelajaran melalui sebuah kegiatan me-

resume atau meringkas materi pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) membagi siswa 

menjadi kelompok-kelompok kecil; (2) menjelaska kepada siswa bahwa 

kelas mereka dipenuhi oleh individu-individu yang penuh baat dan 
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pengalaman; (3) menyarankan kepada siswa bahwa salah satu  cara untuk 

mengidentifikasi dan menunjukkan kelebihan yang dimiliki kelas adalah 

degan membuat resume kelompok; (4) membagikan kepada setiap 

kelompok  kertas plano dan spidol untuk menuliskan resume. 

Dalam pelaksanaan Group Resume dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan pembelajaran matematika, bentuk resume yakni dapat 

berupa mengisi tabel yang menganalisis suatu benda atau bangun sesuai 

materi. 

2.1.8 Langkah-langkah Pembelajaran Matematika melalui PjBL Variasi 

Group Resume dengan Media Permainan Berburu Harta Karun 

Berdasarkan langkah-langkah Pembelajaran dengan Project Based 

Learning (PjBL) dan langkah pembelajaran dengan metode Group Resume 

dan media Permainan berburu Harta Karun, maka langkah-langkah 

pembelajaran matematika dengan model PjBL Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan BuHaRun adalah sebagai berikut: 

1. Guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan esensial dengan 

bantuan alat peraga berupa benda konkret  

2. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan setiap 

kelompok beranggotakan 4-5 orang. 

3. Guru menjelaskan materi kepada siswa dengan bantuan alat peraga 

berupa benda konkret. 

4. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran dengan variasi group resume 

dan media permainan berburu harta karun. 
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5. Siswa melakukan percobaan untuk menggeneralisasikan konsep. 

6. Siswa menganalisis benda konkrit yang diberikan guru dalam 

percobaan. 

7. Siswa saling bertukar pendapat dalam mebganalisis dan menjawab 

pertanyaan. 

8. Siswa melakukan presentasi hasil percobaan dan analisis. 

9. Siswa melakukan group resume setelah saling bertukar pendapat 

dengan bimbingan siswa. 

10. Siswa bersama dengan guru merencanakan desain rencana proyek yang 

sesuai dengan materi dan tersirat dalam permainan berburu harta 

karun. 

11. Siswa melakukan permainan berburu harta karun dalam kelompoknya 

dan membuat serta mengorganisisr pembuatan proyek. 

12. Guru memantau siswa dalam memainkan permainan berburu harta 

karun dan memantau penyelesaian proyek. 

13. Guru memberi penilaian terhadap hasil proyek siswa dengan rubric 

penilaian. 

14. Guru memberi penguatan, simpulan, dan penegasan terhadap proyek 

dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

15. Guru memberikan umpan balik dan refleksi serta merencanakan 

pembelajaean berikutnya. 
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2.1.9 Teori-teori Belajar yang Mendukung 

Rusman (2011:244) menyatakan bahwa beberapa teori belajar yang 

melandasi PjBL dan permainan dalam pembelajaran, diantaranya adalah 

teori belajar konstruktivisme Piaget, teori belajar bermakna Ausubel, teori 

belajar Vigotsky, dan teori belajar Bruner. Sedangkan teori yang 

mendasari pembelajaran geometri adalah teori Van-Hiele. Menurut Piaget 

(dalam Supinah, 2010:19), anak memiliki rasa ingin tahu bawaan dan 

secara terus menerus berusaha memahami dunia di sekitarnya. Rasa ingin 

tahu itu memotivasi anak untuk secara aktif membangun tampilan dalam 

otak mereka tentang lingkungan yang mereka hayati. Pada semua tahap 

perkembangan, anak perlu memahami lingkungan mereka, memotivasi 

mereka untuk menyelidiki dan membangun teori-teori yang menjelaskan 

lingkungan itu.  

Empat tingkat perkembangan kognitif menurut Piaget (dalam 

Woolfolk, 2004:66) adalah sensorimotor, pra-operasional, operasional 

konkret, dan operasional formal. Dalam teori konstruktivisme, belajar 

merupakan proses aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, 

sesuatu entah itu teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-lain 

(Sardiman, 2012:37). Jadi, belajar merupakan proses membentuk 

pengetahuan dan membangun atau mengkonstruksi makna yang berasal 

dari pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh individu di setiap 

tahap perkembangan kognitifnya. 
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Vigotsky (dalam Widjajanti, 2011:4) menyatakan bahwa interaksi 

sosial dengan orang lain akan memacu terbentuknya ide baru dan 

memperkaya perkembangan intelektual siswa. Sedangkan, teori belajar 

penemuan Bruner (dalam Rusman, 2011:244) menyatakan bahwa siswa 

menemukan kembali, bukan menemukan yang sama sekali benar-benar 

baru. Model belajar Bruner didasarkan pada asumsi bahwa perolehan 

pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, dimana orang 

mengkonstruksikan pengetahuannya dengan cara menghubungkan 

informasi yang tersimpan yang telah diperoleh sebelumnya (dalam 

Winataputra, 2007:3.17).  

Teori Van-Hiele adalah teori belajar yang khusu membahas dalam 

pembelajaran konsep-konsep geometri dengan beberapa tahap dan fase. 

Van-Hiele (dalam Budhayanti, 2008: 4-9) menyatakan bahwa terdapat 5 

tahap pemahaman geometri yaitu: tahap Pengenalan, analisis, pengurutan, 

deduksi, dan keakuratan. Menurut Van-Hiele, terdapat tiga unsur utama 

dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode 

pengajaran. Yang ketiganya apabila dikelola akan meningkatkan 

kemampuan berpikir anak lebih tinggi. Kegiatan belajar siswa harus 

disesuaikan dengan tahap berpikir siswa, dan pengurutan topic-topik 

geometri harus disesuaikan tingkat kesukarannya. 

Sedangkan fase-fase pengajaran geometri menurut Van-Hiele, 

meliputi: 
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(1) Fase informasi 

Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya-

jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap 

berpikir siswa. Dalam hal ini objek yang dipelajari adalah sifat 

komponen dan hubungan antar komponen dan hubungan antar 

komponen bangun-bangun segi empat. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa sambill melakukan observasi. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah: (1) guru mempelajari pengalaman awal yang 

dimiliki siswa tentang topic yang dibahas; (2) guru mempelajari 

petunjuk yang muncul dalam rangka menentukan pembelajaran 

selanjutnya yang akan diambil. 

(2) Fase orientasi 

Siswa menggali topic yang dipelajari melalui alat-alat yang 

dengan cermat telah disiapkan guru. Aktivitas ini akan berangsur-

angsur menampakkan kepada siswa struktur yang memberi ciri-ciri 

sifat komponen dan hubungan antar komponen suatu bangun segi 

empat. Alat atau pun bahan dirancang menjadi tugas pendek 

sehingga dapat mendatangkan respon khusus. 

(3) Fase eksplisitasi 

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan 

pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di 

samping itu, untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang 

tepat dan akurat, guru memberi bantuan sesedikit mungkin. Hal 



72 

 

 

tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berpikir 

mulai tampak nyata. 

(4) Fase orientasi bebas 

Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa 

tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi 

dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended. Mereka 

memperoleh pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri, 

maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Melalui orientasi di 

antara para siswa dala bidang investigasi, banyak hubungan antar 

objek menjadi jelas. 

(5) Fase integrase 

Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah 

dipelajari. Guru dapat membantu siswa dalam membuat sintesis ini 

dengan melengkapi survey secara global terhadap apa yang telah 

dipelajari. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak 

menunjukkan sesuatu yang baru. Pada akhir fase kelima ini siswa 

mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap untuk mengulangi 

fase-fase belajar pada tahap sebelumnya. 

Berdasarkan teori-teori belajar yang mendasari PjBL dan 

pembelajaran geometri, dapat disimpulkan bahwa dalam PjBL siswa 

difasilitasi untuk mengkonstruksi konsep-konsep pengetahuan mereka 

sendiri melalui penemuan ide atau solusi atas permasalahan yang mereka 

hadapi,yang kemudian menghasilkan suatu produk atau karya yang 
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dikelola baik secara individu maupun kerjasama dalam kelompok, 

sehingga diharapkan kebermaknaan dalam belajar dapat tercapai melalui 

pengalaman-pengalaman belajar yang mereka peroleh selama 

pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 

2.1.10 Materi Bangun Ruang dan Bangun Datar Sederhana (Geometri Kelas 

IV) 

2.1.10.1 Bangun Ruang  

Bangun ruang disebut juga bangun tiga dimensi. Bangun ruang 

merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh 

beberapa sisi. Menurut Subarinah, 2006: 127 mengemukakan bahwa 

bangun ruang adalah bangun tiga dimensi dengan batas-batas berbentuk 

bidang datar dan bidang lengkung. Sedangkan bangun datar adalah 

bangun geometri yang permukanaan datar atau rata. Selain itu diperjelas 

dengan pendapat Karso, 2004: 2.11 bahwa yang dimaksud bangun-

bangun datar secara konsep adalah kerangkanya, bukan daerahnya. Dan 

yang dimaksud bangun-bangun ruang secara konsep adalah yang 

berongga dan berisi, buksn daerah atau ruangnya. 

Macam-macam bangun ruang antara lain kubus, balok, tabung, kerucut, 

bola, prisma, dan limas. 

a. Kubus  

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang datar 

berbentuk persegi yang kongruen. Seperti penjelasan pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 2.6 

Penamaan Kubus 
Kubus di atas diberi nama ABCD.EFGH. perhatikan cara 

pemberian nama kubus. Posisi titik E selalu di atas titik A, titik F di 

atas titik B dan seterusnya. Melihat gambarpun, kita dapatmenentukan 

posisi titik satu terhadap yang lain cukup dengan mencermati 

namanya. 

Bidang pembatas pada kubus disebut sisi. Pada kubus 

ABCD.EFGH di atas, bidang ABCD, BCGF, ADHE adalah contoh 

sisi. Pertemuan dua sisi disebut rusuk, misalnya AB, BC, CG. Titik 

temu ketiga rusuk disebut titik sudut, seperti A, B, C,dan seterusnya. 

Ruas garis yang menghubungkan dua titik yang sebidang namun tidak 

terletak dalam satu rusuk disebut diagonal sisi, seperti AC, BG, AH 

dan sebagainya. 

 

Gambar 2.7  

Diagonal ruang dan diagonal bidang kubus 
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Pada gambar di atas, daerah yang diarsir disebut bidang 

diagonal, yaitu bidang yang dibatasi oleh dua rusuk berhadapan 

dan dua diagonal sisi yang berhadapan.bidang tersebut adalah 

EBCH. Dan ruas garis FD, EC disebut diagonal ruang, yaitu ruas 

garis yang menghubungkan dua titik yang tidak terletak dalam sisi 

yang sama. 

Contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk 

kubus adalah sebagai berikut. 

   

Gambar 2.8  

Benda-benda yang berbentuk kubus 

 

Jaring-jaring kubus  

   

 

 

 

Gambar 2.9  

Macam-macam jaring-jaring kubus 

b. Balok  

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk bangun balok paling umum 

kita jumpai. Perhatikan gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.10  

Benda –benda yang berbentuk balok 

 

Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi berupa 

persegi panjang yang masing-masing sisi saling berhadapannya 

kongruen. Balok memiliki unsur-unsur yang sama dengan kubus, 

namun balok panjang rusuknya tidak selalu sama. Pada gambar di 

atas, sisi balok berupa bidang persegi panjang, memiliki rusuk yang 

berukuran berbeda dengan rusuk yang berhadapan sama panjangnya. 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar 2.11 

 Balok 
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Bidang pembatas disebut sisi.pada gambar di atas ABCD dan 

EFGH kongruen, BCGF dan ADHE kongruen, ABFE dan DCGH 

kongruen. Pertemuan sisi disebut rusuk, misalnya AB, BC, CG. 

Panjang rusuk AB-DC-EF-HG. Panjang rusuk FB-GC-EA-DH dan 

panjang rusuk BC-FG-EH-AD. Titik temu ketiga rusuk disebut titik 

sudut, seperti A,B,C,D dan seterusnya. Ruas garis yang 

menghubungkan dua titik yang sebidang namun tidak terletak dalam 

satu rusuk disebut diagonal sisi, seperti AC, BG, AH dan sebagainya. 

 

Gambar 2.12  

Bidang diagonal balok 

 

Pada gambar di atas yang diarsir disebut bidang diagonal, 

yaitu bidang yang dibatasi oleh dua rusuk berhadapan dan dua 

diagonal sisi yang berhadapan. Bidang tersebut di antaranya adalah 

EBCH.   

(Budhayanti, 2008: 3.24-3.27) 
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Jaring-jaring balok 

   

 

 

Gambar 2.13 

 Macam-macam jaring-jaring balok 

c. Tabung  

Tabung merupakan bentuk khusus dari prisma dengan alas 

berbentuk lingkaran. Tabung mempunya dua sisi bundar (daerah 

lingkaran) pada dua bidang yang sejajar, sedangkan sisi lainnya bukan 

bidang datar tetapi bidang lengkung atau sisi lengkung. 

Perhatikan gambar di bawah. 

 Sisi tutup 

 Selimut tabung 

 Sisi alas 

Gambar 2.14 

 Tabung 

Sifat tabung yaitu: 

a. Memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang 

lengkung (selimut tabung) 

b. Memiliki 2 rusuk lengkung 

c. Tidak memiliki titik sudut 

Benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung 
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Gambar 2.15 

Benda yang berbentuk tabung 

 

Jaring-jaring Tabung 

 

 

 

Gambar 2.16  

Jaring-jaring tabung 

d. Kerucut 

Kerucut merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. 

Kerucut mempunyai satu sisi bundar, sisi bagian lainnya bukan 

bidang datar tetapi sisi lengkung.    

  

Titik puncak 

    Selimut kerucut 

Sisi alas 

Gambar 2.17 

 Kerucut 
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Sifat-sifat kerucut: 

a. Memiliki 1 sisi alas berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk 

bidang lengkung (selimut kerucut) 

b. Memiliki 1 rusuk lengkung 

c. Tidak memiliki titik sudut 

d. Memiliki 1 titik puncak 

   

Gambar 2.18  

Benda yang berbentuk kerucut 

 

Jaring-jaring kerucut 

 

 

Gambar 2.19  

Jaring-jaring kerucut 

 

e. Bola  

Bola tidak terdapat bagian sisi yang berupa bidang datar, yaitu berupa 

sisi lengkung. 

Tabung, kerucut, dan bola termasuk bangun ruang tetapi merupakan 

bidang banyak. 
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     Sisi  

 

 

Gambar 2.20 

 Bola 

 

 

Sifat-sifat bola: 

a. Memiliki 1 sisi berbentuk bidang lengkung (selimut bola) 

b. Tidak memiliki rusuk 

c. Tidak memiliki titik sudut    

Bola dalam kehidupan sehari-hari: 

 

Gambar 2.21  

Bola Sepak 

 

(Karim,dkk. 2009: 3.6-3.8) 
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2.1.10.2 Simetri 

Perhatikan kupu-kupu, bagian kiri kupu-kupu sama dengan bagian 

kanan. Jika kupu-kupu merapatkan sayapnya, kedua sayap tersebut tepat 

berhimpit satu sama lain. Kita sebut kupu-kupu memiliki bentuk simetris. 

Selanjutnya lipatlah sebuah persegi panjang seperti gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 2.22  

Simetri Lipat pada persegi panjang 

 

Kedua bagian persegi panjang tepat berhimpit satu sama lain. Garis 

putus-putus ini disebut garis simetri atau sumbu simetri. Di alam banyak 

sekali benda-benda yang simetris seperti serangga, laba-laba, kelelawar, 

bunga, daun, dan lain-lain. (Suharjana, 2008:47) 

Menurut Karim, 2009: 5.4 Jika suatu bangun datar yang dikenai 

gerak lipat menghasilkan dua buah bangun datar yang kongruen maka 

bangun datar tersebut dikatakan empunyai simetri lipat. Suatu bangun 

datar dikatakan mempunyai simetri lipat jika terdapat suatu gerak lipat 

yang menghasilkan dua bangun datar yang kongruen. Suatu bangun datar 

dikatakan mempunyai simetri lipat jika terdapat suatu garis sehingga jika 

bangun itu dilipat menurut garis tersebut menghasilkan dua buah bangun 

datar yang kongruen. Dan banyaknya simetri lipat suatu bangun datar 

sama dengan banyaknya sumbu simetri.  
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2.1.10.3 Sifat- sifat Pencerminan Pada Bangun Datar 

 

 

 

Benda     Bayangan 

Cermin 

Gambar 2.23 

Kenampakan Pencerminan 

 

 

Dari gambar yang ada di atas, kita dapat menyimpulkan sifat 

pencerminan sebagai berikut: 

a. Objek dan bayangan akan selalu sama. 

b. Jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin, sama 

persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan 

terhadap cermin. (s=s') 

c. Tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya (h=h') 

d. Garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik 

yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap 

cermin. 

Sekarang coba perhatikan contoh pencerminan bangun datar 

berikut ini: 
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Gambar 2.24  

Pencerminan bangun datar 

 

Dari gambar tersebut kita dapat melihat sifat-sifat pencerminan 

sebagai berikut: 

Luas segitiga PQR = Luas Segitiga P'Q'R' karena Segitiga PQR kongruen 

dengan Segitiga P',Q',R' 

RA = R'A, PB = P'B, dan QC = Q'C artinya, jarak titik pada setiap sudut 

segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jaraik titik pada setiap 

sudut segitiga P'Q'R' terhadap cermin. 

Tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya (segitiga P'Q'R') 

Ruas garis PP', QQ', dan RR' tegak lurus terhadap garis cermin AC 

Pada awal mempelajari simetri lipat, konsep diawali dari gerak 

lipat yang menghasilkan dua buah bangun datar yang kongruen pada 

tempat lipatan sehingga menghasilkan dua buah bangun datar yang 

kongruen. Tempat lipatan disebut garis lipat atau sumbu lipat. Dalam 

pencerminan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas bayangan suatu 

bangun yang diperoleh kongruen dengan bangun aslinya. Dengan 

demikian, konsep simetri lipat dapat dipandang sama dengan konsep 

http://2.bp.blogspot.com/-MXbvCOr3sKc/VMwfbs05r9I/AAAAAAAAHPY/_ensylzzItQ/s1600/Materi%2BRefleksi%2Batau%2BPencerminan%2Bpada%2BBangun%2BDatar%2BKelas%2B5%2BSD.png
http://2.bp.blogspot.com/-MXbvCOr3sKc/VMwfbs05r9I/AAAAAAAAHPY/_ensylzzItQ/s1600/Materi%2BRefleksi%2Batau%2BPencerminan%2Bpada%2BBangun%2BDatar%2BKelas%2B5%2BSD.png
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pencerminan. Oleh karena itu, terdapat buku yang menulis istilah simetri 

lipat dengan simetri cermin. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil yang telah dilakukan 

dengan menggunakan model Project Based Learning variasi group resume 

dengan media permainan dalam meningkatkan pembelajaran. Adapun 

hasil penelitian tersebut adalah: 

Penelitian dari Miswanto (2011) yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Materi Program Linier Siswa Kelas X 

SMK Negeri 1 Singosari”. Menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 65 sebanyak 19 siswa dari 27 siswa atau 70, 03 %, sedangkan yang 

4 siswa tidak mengikuti tes awal. Pada siklus I memperoleh persentase 

nilai rata-rata sebesar 98,75 % dan siklus II sebesar 96,92 %. 

(http://ejournal.umm.ac.id) 

Penelitian dari Rahma Siska Utari (2013) yang berjudul 

“Pelaksanaan Pembelajaran Matematika dengan Model Project Based 

Learning (PjBL) di kelas X SMA Negeri 1 Inderalaya”. Menunjukkan 

bahwa nilai hasil belajar terdapat 9 siswa atau 29,03 % dengan kategori 

sangat baik, 15 siswa atau 48,39 % dengan kategori baik dan 7 siswa atau 

22,58 % dengan kategori cukup. Nilai rata-rata hasil belajar siswa secara 

keseluruhan adalah 78,49 dan dikategorikan baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhi Prabowo (2012) dengan 

judul “Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Pemahaman 
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Mahasiswa atas Permasalahan Statistika pada Perkuliahan Studi Kasus dan 

Seminar”. Menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek telah dapat 

meningkatkan pemahaman mahasiswa atas permasalahan statistika. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan dicapainya indikator kinerja bahwa 

mahasiswa dapat menyimpulkan kasus-kasus dalam statistika. 

(http://journal.unnes.ac.id) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Nova Hasti Yunianta, dkk. 

(2012) dengan judul “Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada 

Implementasi Projet based Learning dengan Peer and Self-Assessment 

untuk Materi Segiempat kelas VII SMPN RSBI Juwana di Kabupaten 

Pati”. Menunjukkan bahwa hasil analisis validitas soal tes KBKS uji 

keseragaman (Q-Cochran) instrument berdasarkan tampilan dan isinya 

diperoleh nilai signifikasi (sig.) masing-masing 0,740 dan 0,509. Dan 

analisis butir soal dengan uji product moment dari soal nomor 1 sampai 

dengan 10 diperoleh nilai sig. masing-masing sebesar 0,607; 0,552; 0,731; 

0,634; 0,504; 0,667; 0,576; 0,551; 0,554; 0,579. (http://eprints.uny.ac.id) 

Penelitian yang dilakukan oleh Arlin Astriyani, dkk (2011) dengan 

judul “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept Mapping 

Group Resume (CMGR) dan Concept Mapping (CM) Ditinjau dari 

Motivasi Peserta Didik”. Menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika 

peserta didik yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CMGR 

lebih efektif daripada prestasi belajar matematika yang dikenai model 

pembelajaran CM. (http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Prisintia Wahyu Utami (2013) 

dengan judul “Penerapan Metode Permainan untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Kelas IVD SD Kartika II-5 

Bandar Lampung “. Menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa pada 

siklus I sebesar 71,26 % dan meningkat menjadi 82,65 % pada siklus II. 

Dan hasil belajar matematika pada siklus I memperoleh rata-rata sebesar 

72,36 dan meningkat menjadi 84,19 pada siklus II. 

(http://jurnal.fkip.unila.ac.id) 

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin (2012) dengan judul 

penelitian” Desain Pembelajaran Pengurangan Bilangan Bulat melalui 

Permainan Tradisonal Congklak Berbasis Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia di kelas IV Sekolah Dasar”. Menunjukkan bahwa 

siswa dapat memahami konsep pengurangan bilangan bulat yang hasilnya 

bilangan bulat negative berdasarkan learning trajectory yang didesain 

dengan starting point bermain congklak. (http://journal.unnes.ac.id) 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kondisi awal pembelajaran menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran matematika perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator kualitas pembelajaran, seperti keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

Guru mendominasi kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan jarang 

memberi kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan 

mereka.  
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Dalam pembelajaran, guru belum mengaitkan materi dengan 

permasalahan-permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari secara tepat 

dan menstimulus siswa untuk mengaplikasikan materi yang telah dipahami 

untuk membuat sebuah karya. Kegiatan guru dalam menyampaikan materi 

didominasi dengan ceramah dan tanya-jawab. Guru jarang memanfaatkan 

media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Hal ini 

mengakibatkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran, kurang fokus atau 

konsentrasi, dan cepat merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. 

Dampak dari kondisi ini adalah menimbulkan iklim pembelajaran yang 

kurang kondusif dan menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa.   

Menurut De Lange (dalam Shadiq, 2009:34), setiap siswa 

seharusnya memiliki beberapa kemampuan yang perlu dipelajari selama 

pembelajaran di kelas, diantaranya (1) berpikir dan bernalar secara 

matematis; (2) berargumentasi secara matematis; (3) berkomunikasi secara 

matematis; (4) penyusunan dan pemecahan masalah; dan (5) pemodelan. 

Guru perlu berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

dimana siswa termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi kemampuan 

mereka dengan bantuan berbagai sumber belajar yang ada.  

Peran media pembelajaran salah satunya adalah sebagai sumber 

belajar bagi siswa dan membantu guru dalam menyampaikan informasi 

atau materi pembelajaran kepada siswa. Pada akhirnya, keberhasilan 

pembelajaran dapat diindikasikan dari hasil belajar siswa, salah satunya 
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yaitu hasil belajar kognitif. Dalam penelitian ini diterapkan Project Based 

Learning menggunakan permainan variasi group resume.  

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki permasalahan dalam 

pembelajaran matematika dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara 

berkesinambungan, dimana indikator kualitas pembelajaran yang diteliti 

adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas 

materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa.  
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Bagan 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

Kualitas pembelajaran matematika kelas IVA SD Labshcool unnes masih rendah, 

ditandai 

Guru  

1. Pengelompokan siswa belum meunmbuhkan hubungan sosial yang 

baik. 

2. Guru belum mengaitkan materi pembelajaran dengan permasalahan 

nyata dan membiasakan siswa mengorganisir kelompok dengan tugas  

yang menghasilkan karya nyata 

3. Guru jarang menggunakan media pembelajaran yang menarik 

antusiasme siswa 

Siswa  

1. Kurang aktif, antusiasme rendah 

2. Kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas bersama 

3. Siswa kurang mengaplikasikan materi yang di dapat untuk 
menghasilkan suatu karya 

4. Siswa mudah bosan dalam pembelajaran Menerapkan model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan peralatan permainan, group resume, benda konkret, 

kemudian mengondisikan siswa. 

b. Guru menstimulus siswa dengan memberikan pertanyaan esensial 

sesuai sintak PjBL 

c. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, dengan anggota 4-5 

anak setiap kelompoknya 

d. Guru menjelaskan materi dibantu dengan benda konkrit disertai 

Tanya jawab 

e. Siswa diminta untuk meResume materi yang telah diajarkan dengan 

variasi Resume disesuaikan dengan mata pelajaran matematika 

f. Siswa menyelesaikan resume, kemudian mendapat kupon bermain 

g. Siswa menukarkan kupon dengan peralatan permainan berburu harta 

karun 

h. Siswa saling memainkan permainan dalam kelompok, dengan 

menyelesaikan soal-soal setiap pos permainan, merndesain rencana 

prakarya yang sesuai materi pelajaran, dan membuat prakarya  untuk 

mendapat harta karun 

i. Guru memantau permainan yang dilakukan siswa sekaligus langkah 

PjBL dalam merencanakan produk dan membuat produk 

j. Siswa melaporkan hasil produk 

k. Guru memberi penguatan dan konfirmasi 

l. Guru melakukan refleksi dan merencanakan pembelajaran 

selanjutnya 
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika meningkat. 

3. Iklim pembelajaran meningkat. 

4. Kualitas materi pembelajaran meningkat. 

5. Kualitas media pembelajaran meningkat. 

6. Hasil belajar dalam pembelajaran matematika meningkat 

Kondisi 

Awal 

 

Pelaksa-

naan 

Kondisi 

Akhir 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan analisis teoritis, tinjauan penelitian yang relevan, dan 

kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian ini diajukan suatu hipotesis yaitu 

melalui model PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan Berburu 

harta karun dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yang 

mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa kelas IVA SD 

Labschool Unnes Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas IVA dan siswa kelas IVA SD 

Labschool Unnes Kota Semarang. Jumlah siswa kelas IVA sebanyak 22 

orang, terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Yang menjadi 

focus pengamatan adalah seluruh siswa kelas IVA sejumlah 22 siswa. 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah:  

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui model 

PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui model PjBL 

Variasi Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun. 

3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui model 

PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun. 

4. Kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

model PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan 

BuHaRun. 

5. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

model PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan 

BuHaRun. 
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6. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan BuHaRun. 

3.3 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di kelas IVA SD Labschool Unnes Kota 

Semarang dengan alamat Jalan Menoreh Tengah X No.4 Kota Semarang. 

3.4 PROSEDUR PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahap–tahap penelitian tindakan 

kelas yang pelaksanaan  tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus 

terdiri atas 4 tahap dalam sebuah daur ulang yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  

Prosedur tersebut dilakukan secara berulang sampai perbaikan atau 

peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan), sebagaimana 

sesuai dengan gambar berikut: 

 

 

 

 

 Siklus I                       Siklus II                      Siklus III 

Bagan 3.1  

Siklus Penelitian Tindakan Kelas  

(Kemmis dan Me. Taggart dalam Aqib, 2014:16) 
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Keterangan : 

P   : Perencanaan   R : Refleksi   

O   : Observasi   RP : Revisi Perencanaan 

 T    : Tindakan 

Penelitian dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan 

kolaborator untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika. Berikut merupakan penjelasan tahap-tahap 

penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini. 

3.4.1 Tahap Perencanaan (Planning) 

Perencanaan meliputi seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan 

penelitian dan penyusun rancangan setiap siklus penelitian. Menurut 

Suhardjono (dalam Arikunto, 2009: 75) pada tahap perencanaan peneliti 

menentukan focus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrument pengamatan untuk 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan. 

Tahap perencanaan terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) muatan pembelajaran matematika. 

2. Menentukan indicator, tujuan, dan materi pembelajaran sesuai SK dan 

KD yang digunakan. 

3. Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

sesuai indicator dan materi pembelajaran serta scenario pembelajaran 
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matematika dengan model PjBL Variasi Group Resume dengan Media 

Permainan BuHaRun. 

4. Menyiapkan alat peraga benda konkrit untuk menstimulus siswa yang 

sesuai dengan materi pelajaran. 

5. Menyiapkan media permainan untuk pembelajaran matematika. 

6. Menyiapkan peralatan untuk group resume dan proyek 

7. Menyiapkan instrument evaluasi berupa tes tertulis 

8. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran.  

9. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

10. Memberikan penegasan dan contoh soal pemecahan masalah 

11. Memberikan soal dan tugas serta proyek dalam bentuk permainan 

berburu harta karun. 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Menurut Arikunto (2008:18), tahap kedua dari penelitian tindakan 

kelas adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Guru harus ingat dan 

berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi 

harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini direncanakan 

dalam 3 siklus, dengan 2 pertemuan di setiap siklusnya. Siklus pertama 

yaitu melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun adalah KD. 
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8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana dan 8.2 Menentukan 

jaring-jaring balok dan kubus kemudin pada siklus kedua yaitu 

melaksanakan perbaikan pembelajaran yang telah dibuat tentang KD 8.3 

Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris dan yang terakhir 

siklus ketiga materi pada KD 8.4 Menentukan hasil pencerminan suatu 

bangun datar. 

3.4.3 Observasi (Observing) 

Menurut Arikunto (2008:19), observasi adalah kegiatan 

pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Sebetulnya sedikit kurang 

tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan tindakan karena seharusnya 

pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Jadi, 

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama.  

Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru 

pengamat untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran dengan menggunakan model PjBL Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan, peneliti menggunakan angket, lembar 

wawancara, lembar penilaian keterampilan  guru, aktivitas siswa, lembar 

pengamatan iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan 

kualitas media pembelajaran, serta catatan lapangan, dokumen serta 

lembar soal dalam pengumpulan data-data di lapangan. 
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3.4.4 Refleksi Reflecting) 

Menurut Arikunto (2008:133), refleksi adalah kegiatan mengulas 

secara kritis (reflective) tentang perubahan yang terjadi (a) pada siswa, (b) 

suasana kelas, dan (c) guru. Peneliti bersama tim kolaborasi menganalisis 

tindakan yang sudah dilakukan serta ketercapaian indikator yang telah 

ditetapkan. Peneliti bersama tim kolaborasi mengevaluasi proses serta 

hasil dari tindakan pada siklus pertama, mengidentifikasi dan mendaftar 

permasalahan yang terjadi pada siklus pertama, serta merancang perbaikan 

untuk siklus kedua dan ketiga. 

3.5 SIKLUS PENELITIAN 

3.5.1 Siklus I 

3.5.1.1 Siklus I Pertemuan I 

Tabel 3.1  

Pemetaan Indikator Siklus I Pertemuan I 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

8.1   Menentukan sifat-

sifat bangun ruang 

sederhana 

8.2   Menentukan jaring-

jaring balok dan 

kubus 

 

8.1.1 Mengidentifikasi benda-benda yang 

termasuk dalam bangun ruang 

sederhana 

8.1.2 Memberi contoh benda-benda di 

lingkungan sekitar yang berbentuk 

bangun ruang sederhana 

8.1.3 Mengidentifikasi unsur-unsur setiap 

bangun ruang sederhana 

8.1.4 Membuktikan jaring-jaring bangun 

ruang balok dan kubus  
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3.5.1.1.1 Perencanaan  

1. Menyususn RPP sesuai materi KD 8.1 Menentukan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana  dengan langkah-langkah pembelajaran 

matematika melalui model PjBL Variasi Group Resume denga 

Media Permainan BuHaRun. 

2. Menyiapkan media pembelajaran berupa permainan, sumber 

belajar dari benda konkrit, dan alat peraga yang berbentuk bangun 

ruang 

3. Menyiapkan peralatan group resume. 

4. Menyiapkan soal latihan  

5. Menyiapkan tugas proyek 

6. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas 

media pembelajaran. 

3.5.1.1.2 Pelaksanaan  

1. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar 

2. Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan cakupan materi secara sekilas dan 

memberikan pertanyaan esensial untuk menstimulus siswa dan 

penjelasan kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. 

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan 

anggota sejumlah 4-5 orang. 
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6. Guru memberikan uraian materi pokok atau poin-poin materi 

pelajaran kepada siswa dengan bantuan alat peraga gambar 

bangun ruang dan kerangka bangun ruang. 

7. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran dengan group resume 

dan menjelaskan aturan permainan berburu harta karun. 

8. Guru menstimulus imajinasi dan konsep matematika siswa 

dengan menghadirkan alat peraga berbentuk bangun ruang yang 

sesuai materi yang akan dianalisis oleh siswa dengan panduan 

dan bantuan guru. 

9. Siswa menganalisis alat peraga berupa kerangka bangun ruang 

tersebut yang telah  disiapkan siswa beserta pertanyaan esensial 

dari guru, untuk menenmukan konsep unsur-unsur bangun ruang 

dan melakukan percobaan untuk membuktikan jaring-jaring 

bangun balok dan kubus. 

10. Siswa bertanya jawab saling menjelaskan hasil analisisnya 

kepada teman (bertukar pemikiran) dalam kelompok dan 

kemudian membuat resume-nya yang kemudian akan ditukar 

dengan kupon untuk permainan berburu harta karun. 

11. Kelompok yang lebih dulu menyelesaikan resume dan telah 

mendapatkan kupon selanjutnya berhak untuk bermain 

permainan harta karun. 

12. Siswa dalam kelompok saling berkompetisi memenangkan 

permainan dengan cara mencari harta karun dengan melewati 
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beberapa pos dan menyelesaikan berbagai soal, tugas, maupun 

proyek yang dituliskan pada setiap pos peta harta karun. 

13. Setelah sampai pada pos harta karun, siswa merencanakan 

sebuah proyek dan menyelesaikan proyek sesuai materi yang 

dipelajari secara berkelompok. 

14. Siswa saling mengorganisir kelompok dalam pembagian tugas 

menyelesaikan proyek tersebut dan mengatur time-linenya 

15. Antar kelompok saling mempresentasikan hasil proyek yang 

telah mereka kerjakan. 

16. Guru memfasilitasi siswa untuk penguatan materi. 

17. Siswa mengomunikasikan hasil analisis unsur–unsur tentang 

bangun ruang sederhana yang termasuk dalam proyek tersebut. 

18. Guru bersama siswa membuat simpulan secara bersama 

19. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

20. Guru melakukan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

21. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 

3.5.1.1.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa.  

3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran.  

4. Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran.  

5. Melakukan pengamatan terhadap kualitas media pembelajaran. 
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3.5.1.1.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan I 

melalui hasil observasi, catatan lapangan, dan hasil belajar siswa.  

2. Membuat daftar permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada 

siklus I pertemuan I ditinjau dari aspek keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas 

media pembelajaran, dan hasil belajar siswa.  

3. Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus I 

pertemuan I. 

3.5.1.2 Siklus I Pertemuan II 

Tabel 3.2  

Pemetaan Indikator Siklus I Pertemuan II 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

8.1   Menentukan sifat-

sifat bangun ruang 

sederhana 

8.2   Menentukan jaring-

jaring balok dan 

kubus 

 

8.2.1 Membuktikan jaring-jaring bangun 

ruang balok dan kubus 

8.2.2 Membandingkan sifat-sifat antar 

bangun ruang balok dan kubus 

8.2.3 Membandingkan jaring-jaring antar 

bangun ruang balok dan kubus  

8.2.4 Mendesain sebuah prakarya/proyek 

yang sesuai dengan sifat-sifat dan 

jaring-jaring bangun ruang 

8.2.5 Membuat prakarya/ produk berdasar 

konsep sifat-sifat dan jaring-jaring 

bangun ruang 
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3.5.1.2.1 Perencanaan 

1. Menyususn RPP sesuai materi KD 8.2 Menentukan jarring-jaring 

balok dan kubus dengan langkah-langkah pembelajaran matematika 

melalui model PjBL Variasi Group Resume denga Media Permainan 

BuHaRun. 

2. Menyiapkan media pembelajaran berupa permainan, sumber belajar 

dari benda konkrit, alat peraga berbentuk bangun ruang. 

3. Menyiapkan peralatan group resume. 

4. Menyiapkan soal latihan  

5. Menyiapkan soal evaluasi dan proyek. 

6. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran. 

3.5.1.2.2 Pelaksanaan  

1. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar 

2. Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan cakupan materi secara sekilas dan memberikan 

pertanyaan esensial untuk menstimulus siswa dan penjelasan kegiatan 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 

sejumlah 4-5 orang. 
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6. Guru memberikan uraian materi pokok atau poin-poin materi 

pelajaran kepada siswa. 

7. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran dengan group resume dan 

menjelaskan aturan permainan.  

8. Guru menstimulus imajinasi dan konsep matematika siswa dengan 

menghadirkan benda konkrit yang sesuai materi yang akan dianalisis 

oleh siswa dengan panduan dan bantuan guru. 

9. Siswa menganalisis alat peraga berupa benda konkrit tersebut yang 

telah  disiapkan siswa beserta pertanyaan esensial dari guru. 

10. Siswa bertanya jawab saling menjelaskan hasil analisisnya kepada 

teman (bertukar pemikiran) dalam kelompok dan kemudian membuat 

resume-nya yang kemudian akan ditukar dengan kupon untuk 

permainan berburu harta karun. 

11. Kelompok yang lebih dulu menyelesaikan resume dan telah 

mendapatkan kupon selanjutnya berhak untuk bermain permainan 

harta karun. 

12. Siswa dalam kelompok saling berkompetisi memenangkan permainan 

dengan cara mencari harta karun dengan melewati beberapa pos dan 

menyelesaikan berbagai soal, tugas, maupun proyek yang dituliskan 

pada setiap pos. 

13. Setelah sampai pada pos harta karun, siswa merencanakan sebuah 

proyek dan menyelesaikan proyek tersebut secara berkelompok. 
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14. Siswa saling mengorganisir kelompok dalam pembagian tugas 

menyelesaikan proyek tersebut. 

15. Antar kelompok saling mempresentasikan hasil proyek yang telah 

mereka kerjakan. 

16. Guru memfasilitasi siswa untuk penguatan materi. 

17. Siswa mengomunikasikan hasil analisisnya tentang bangun ruang 

sederhana yang termasuk dalam proyek tersebut. 

18. Guru bersama siswa membuat simpulan secara bersama 

19. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

20. Guru melakukan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

21. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya. 

3.5.1.2.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa.  

3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran.  

4. Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran.  

5. Melakukan pengamatan terhadap kualitas media pembelajaran. 

3.5.1.2.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan I 

melalui hasil observasi, catatan lapangan, dan hasil belajar siswa.  

2. Membuat daftar permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada 

siklus I pertemuan II ditinjau dari aspek keterampilan guru, 



105 

 

 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, 

kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa.  

3. Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus I 

pertemuan II. 

3.5.2 Siklus II 

3.5.2.1 Siklus II Pertemuan I 

Tabel 3.3  

Pemetaan Indikator Siklus II Pertemuan I 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

8.3 Mengidentifikasi 

benda-benda dan 

bangun datar simetris 

 

8.3.1 Mendefinisikan benda-benda dan 

bangun datar simetris  

8.3.2 Memberikan contoh benda-benda 

disekitar yang simetris  

8.3.3 Menunjukkan kesimetrisan (sumbu 

simetri) suatu benda atau bangun datar 

 

3.5.2.1.1 Perencanaan 

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan memperhatikan hasil 

refleksi dari siklus I. 

2. Menyusun RPP sesuai materi KD 8.3 Mengidentifikasi benda-

benda dan bangun datar simetris dengan langkah-langkah 

pembelajaran matematika menggunakan model PjBL Variasi 

Group Resume denga Media Permainan BuHaRun. 

3. Menyiapkan media pembelajaran berupa permainan, sumber 

belajar berupa benda konkrit yang berbentuk simetris dan 

asimetris. 
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4. Menyiapkan peralatan group resume. 

5. Menyiapkan soal latihan  

6. Menyiapkan soal evaluasi 

7. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas 

media pembelajaran. 

3.5.2.1.2 Pelaksanaan 

1. Menyususn RPP sesuai materi KD 8.3 Mengidentifikasi benda-

benda dan bangun datar simetris dengan langkah-langkah 

pembelajaran matematika menggunakan model PjBL Variasi 

Group Resume denga Media Permainan BuHaRun. 

2. Menyiapkan media pembelajaran berupa permainan, sumber 

belajar dari benda konkrit, seperti kertas, karton, atau benda yang 

simetris. 

3. Menyiapkan peralatan group resume. 

4. Menyiapkan soal latihan  

5. Menyiapkan soal evaluasi 

6. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas 

media pembelajaran. 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar 

2. Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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4. Guru menyampaikan cakupan materi secara sekilas dan memberikan 

pertanyaan esensial untuk menstimulus siswa dan penjelasan kegiatan 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 

sejumlah 4-5 orang. 

6. Guru memberikan uraian materi pokok atau poin-poin materi 

pelajaran kepada siswa. 

7. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran dengan group resume dan 

menjelaskan aturan permainan.  

8. Guru menstimulus imajinasi dan konsep matematika siswa dengan 

menghadirkan benda konkrit yang sesuai materi yang akan dianalisis 

oleh siswa dengan panduan dan bantuan guru. 

9. Siswa menganalisis alat peraga berupa benda konkrit tersebut yang 

telah disiapkan siswa beserta pertanyaan esensial dari guru. 

10. Siswa bertanya jawab saling menjelaskan hasil analisisnya kepada 

teman (bertukar pemikiran) dalam kelompok dan kemudian membuat 

resume-nya yang kemudian akan ditukar dengan kupon untuk 

permainan berburu harta karun. 

11. Kelompok yang lebih dulu menyelesaikan resume dan telah 

mendapatkan kupon selanjutnya berhak untuk bermain permainan 

harta karun. 

12. Siswa dalam kelompok saling berkompetisi memenangkan permainan 

dengan cara mencari harta karun dengan melewati beberapa pos dan 
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menyelesaikan berbagai soal, tugas, maupun proyek yang dituliskan 

pada setiap pos. 

13. Setelah sampai pada pos harta karun, siswa merencanakan sebuah 

proyek dan menyelesaikan proyek tersebut secara berkelompok. 

14. Siswa saling mengorganisir kelompok dalam pembagian tugas 

menyelesaikan proyek tersebut. 

15. Antar kelompok saling mempresentasikan hasil proyek yang telah 

mereka kerjakan. 

16. Guru memfasilitasi siswa untuk penguatan materi. 

17. Siswa mengomunikasikan hasil analisisnya tentang bangun datar yang 

simetris yang termasuk dalam proyek tersebut. 

18. Guru bersama siswa membuat simpulan secara bersama 

19. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

20. Guru melakukan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

21. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya. 

3.5.2.1.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru.  

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa.  

3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran.  

4. Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran.  

5. Melakukan pengamatan terhadap kualitas media pembelajaran. 
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3.5.2.1.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan I 

melalui hasil observasi, catatan lapangan, hasil belajar siswa.  

2. Membuat daftar permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada 

siklus II pertemuan I ditinjau dari aspek keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, 

kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa.  

3. Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus II 

pertemuan I.  

3.5.2.2 Siklus II Pertemuan II 

Tabel 3.4  

Pemetaan Indikator Siklus II Pertemuan II 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

8.3 Mengidentifikasi 

benda-benda dan 

bangun datar simetris 

 

8.3.4 Menganalisis suatu benda atau bangun 

datar termasuk simetris atau asimetris 

8.3.5 Menentukan banyaknya simetri lipat 

suatu bangun datar  

8.3.6 Membuat proyek benda dari 

kumpulan bangun datar simetris 

maupun tidak simetris 

 

3.5.2.2.1 Perencanaan 

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan memperhatikan hasil 

refleksi dari siklus I. 

2. Menyusun RPP sesuai materi KD 8.3 Mengidentifikasi benda-

benda dan bangun datar simetris dengan langkah-langkah 
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pembelajaran matematika menggunakan model PjBL Variasi 

Group Resume denga Media Permainan BuHaRun. 

3. Menyiapkan media pembelajaran berupa permainan, sumber 

belajar berupa benda konkrit yang berbentuk simetris dan 

asimetris. 

4. Menyiapkan peralatan group resume. 

5. Menyiapkan soal latihan  

6. Menyiapkan soal evaluasi 

7. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas 

media pembelajaran. 

3.5.2.2.2 Pelaksanaan 

8. Menyususn RPP sesuai materi KD 8.3 Mengidentifikasi benda-

benda dan bangun datar simetris dengan langkah-langkah 

pembelajaran matematika menggunakan model PjBL Variasi 

Group Resume denga Media Permainan BuHaRun. 

1. Menyiapkan media pembelajaran berupa permainan, sumber 

belajar dari benda konkrit. 

2. Menyiapkan peralatan group resume. 

3. Menyiapkan soal latihan  

4. Menyiapkan soal evaluasi 
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5. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas 

media pembelajaran. 

6. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar 

7. Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

9. Guru menyampaikan cakupan materi secara sekilas dan 

memberikan pertanyaan esensial untuk menstimulus siswa dan 

penjelasan kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. 

10. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan 

anggota sejumlah 4-5 orang. 

11. Guru memberikan uraian materi pokok atau poin-poin materi 

pelajaran kepada siswa. 

12. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran dengan group resume 

dan menjelaskan aturan permainan.  

13. Guru menstimulus imajinasi dan konsep matematika siswa 

dengan menghadirkan benda konkrit yang sesuai materi yang 

akan dianalisis oleh siswa dengan panduan dan bantuan guru. 

14. Siswa menganalisis alat peraga berupa benda konkrit tersebut 

yang telah disiapkan siswa beserta pertanyaan esensial dari guru. 

15. Siswa bertanya jawab saling menjelaskan hasil analisisnya kepada 

teman (bertukar pemikiran) dalam kelompok dan kemudian 
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membuat resume-nya yang kemudian akan ditukar dengan kupon 

untuk permainan berburu harta karun. 

16. Kelompok yang lebih dulu menyelesaikan resume dan telah 

mendapatkan kupon selanjutnya berhak untuk bermain permainan 

harta karun. 

17. Siswa dalam kelompok saling berkompetisi memenangkan 

permainan dengan cara mencari harta karun dengan melewati 

beberapa pos dan menyelesaikan berbagai soal, tugas, maupun 

proyek yang dituliskan pada setiap pos. 

18. Setelah sampai pada pos harta karun, siswa merencanakan sebuah 

proyek dan menyelesaikan proyek tersebut secara berkelompok. 

19. Siswa saling mengorganisir kelompok dalam pembagian tugas 

menyelesaikan proyek tersebut. 

20. Antar kelompok saling mempresentasikan hasil proyek yang telah 

mereka kerjakan. 

21. Guru memfasilitasi siswa untuk penguatan materi. 

22. Siswa mengomunikasikan hasil analisisnya tentang bangun datar 

yang simetris yang termasuk dalam proyek tersebut. 

23. Guru bersama siswa membuat simpulan secara bersama 

24. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

25. Guru melakukan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

26. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 
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3.5.2.2.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru.  

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa.  

3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran.  

4. Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran.  

5. Melakukan pengamatan terhadap kualitas media pembelajaran. 

3.5.2.2.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan II 

melalui hasil observasi, catatan lapangan, hasil belajar siswa.  

2. Membuat daftar permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada 

siklus II pertemuan II ditinjau dari aspek keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, 

kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa.  

3. Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus II 

pertemuan II apabila keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran, dan hasil belajar belum memenuhi indikator 

keberhasilan. 
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3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

Data dalam penelitian bersumber dari: 

1. Guru  

Sumber data guru diperoleh melalui hasil observasi keterampilan 

guru. 

2. Siswa  

Sumber data dari siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa 

dan evaluasi hasil belajar siswa.  

3. Catatan lapangan   

Catatan lapangan merupakan catatan peristiwa-peristiwa yang 

diperoleh dari hasil pengamatan observer pada saat pembelajaran 

berlangsung.  

4. Data dokumen  

Data dokumen yang diperoleh adalah hasil evaluasi belajar siswa 

sebelum dan sesudah pelaksanaan tindakan.  

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Menurut Santoso data kuantitatif adalah hasil observasi 

(pengamatan) atas sesuatu hal yang bisa dinyatakan dengan angka 

(numerik). Data kuantitatif diperoleh dari data hasil belajar siswa atau 

evaluasi.  
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3.6.2.2 Data Kualitatif 

Santoso menyatakan bahwa data kualitatif adalah hasil 

pengamatan yang outputnya hanya bisa dimasukkan dalam suatu 

kategori. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi menggunakan 

lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran serta catatan lapangan.  

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes, 

observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

3.6.3.1 Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok (Arikunto, 2006 : 150). Tes dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika materi bangun ruang dan bangun datar. 

3.6.3.2 Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung (Purwanto, 2009:149). Pada penelitian ini observasi 
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dilakukan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika. 

3.6.3.3 Catatan Lapangan 

Menurut Kusumah (2010:62), guru secara sistematis membuat 

catatan tentang situasi kelas, baik selama maupun segera setelah 

pelajaran usai, mengenai hal-hal penting yang terjadi di kelas. Catatan 

lapangan dapat digunakan guru untuk menganalisis proses 

pembelajaran didalam kelas yang melibatkan guru dan siswa serta 

kondisi/situasi kelas. 

3.6.3.4 Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dsb 

(Arikunto, 2006 : 231). Sumber dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah semua data yang  diperoleh dari SD Labschool Unnes Kota 

Semarang mengenai pembelajaran matematika, misalnya : video, foto, 

dll. 
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3.7  TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar yang dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean, median, modus, skor 

terendah, skor tertinggi. Adapun penyajian data kuantitatif dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai berdasar skor teoritis: 

N =   

Keterangan:   (Poerwanti, 2008:6-15) 

N = Nilai 

B = Skor yang diperoleh 

St = Skor teoritis 

b. Menentukan mean: 

Me =  

Keterangan: 

Me = Mean (rata-rata) 

∑ = Epsilon (baca jumlah) 

Xi = Nilai x ke I sampai ke n 

n = Jumlah individu  

c. Menentukan Ketuntasan Belajar 

Pada penelitian ini, batas minimal nilai ketuntasan peserta 

didik berpedoman pada KKM yang terdapat pada kebijakan SD 

Labschool Unnes. Untuk mata pelajaran matematika telah 
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ditetapkan KKM siswa yaitu 75. Jadi ketuntasan belajar siswa 

dapat dicapai ≥75  secara  individu, apabila siswa mendapat 

<75 maka siswa tersebut belum. Sedangkan, ketuntasan 

klasikal menurut Djamarah dan Zain (2010:107) yang 

mengemukakan bahwa tingkat keberhasilan baik sekali/optimal 

diperoleh apabila sebagian besar (76% sampai 99%) siswa 

menguasai bahan pelajaran yang diajarkan. Untuk menentukan 

ketuntasan belajar klasikal dapat digunakan rumus sebagai 

berikut:  

 

Keterangan:  

P = persentase ketuntasan kalsikal  (Aqib, 2011: 41) 

Hasil penghitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan 

belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu tuntas dan 

tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

 KKM SD Labschool Unnes 

Kriteria Ketuntasan 

Kualifikasi 

Individu Klasikal 

≥ 75 80% Tuntas 

< 75 20% Tidak Tuntas 

 

 



119 

 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran 

keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran matematika dalam materi bangun ruang dan bangun datar 

dengan mengorganisasikan, mengklasifikasikan berasarkan aspek-aspek 

yang menjadi fokus analisis menurut kategori sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang. 

Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah- pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Poerwanto 

dalam LPS Citra (2005:13) dalam mengolah data skor dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, 

baik, cukup, dan kurang 

Setelah itu kita dapat menghitung data skor dengan cara sebagai 

berikut: 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 
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Rentang = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

            4 

3.7.2.1 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Dalam instrumen observasi keterampilan guru terdapat 11 

indikator dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka: 

Skor maksimal (m) = 44 

Skor minimal (k) = 0  

Rentang   = 44 – 0  

                 = 44 

                    p = 44- 0 

                                         4 

                                 p = 11 

Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik (A) 

22 ≤ skor < 33 Baik (B) 

11 ≤ skor < 22 Cukup (C) 

 0  ≤  skor < 11 Kurang (D) 
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3.7.2.2 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Dalam instrumen observasi aktivitas siswa terdapat 8 indikator 

dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka:  

Skor maksimal (m) = 32  

Skor minimal (k) = 0  

Rentang   = 32 – 0 

                 = 32 

                  P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                                                   4 

                                = 32 – 0  

                                   4 

                                 = 8 

Tabel 3.7  

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

24 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) 

16 ≤ skor < 24 Baik (B) 

8 ≤ skor < 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 8 Kurang (D) 
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3.7.2.3 Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

Dalam instrumen observasi iklim pembelajaran terdapat 4 

indikator dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka:  

Skor maksimal (m) = 16  

Skor minimal (k) = 0  

Rentang   = 16 – 0  

               = 16 

P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                                      4 

                                   = 16 – 0  

                                           4 

                                    = 4 

Tabel 3.8  

Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

12 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

8 ≤ skor < 12 Baik (B) 

4 ≤ skor < 8 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 4 Kurang (D) 
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3.7.2.4 Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran 

Dalam instrumen observasi kualitas materi pembelajaran 

terdapat 2 indikator dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap 

indikator, maka:  

Skor maksimal (m) = 8  

Skor minimal (k) = 0  

Rentang   = 8 - 0  

                                   = 8 

P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                                                4 

               = (8 – 0) 

                      4 

                  = 2 

 

Tabel 3.9  

Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

4 ≤ skor < 6 Baik (B) 

2 ≤ skor < 4 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 2 Kurang (D) 
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3.7.2.5 Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

Dalam instrumen observasi kualitas media pembelajaran 

terdapat 4 indikator dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap 

indikator, maka:  

Skor maksimal (m) = 16 

Skor minimal (k) = 0  

Rentang   = 16 - 0  

                              = 16   

 P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                                       4 

                       = 16 – 0  

                                         4 

   = 4 

Tabel 3.10 

Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

12 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

8 ≤ skor < 12 Baik (B) 

4 ≤ skor < 8 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 4 Kurang (D) 
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3.8 Indikator Keberhasilan 

Model PjBL Variasi Group Resume dengan Media Permainan 

BuHaRun dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes, dengan indikator 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru meningkat menjadi baik (B) dengan skor minimal 33.  

2. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria minimal baik (B) dengan skor 

minimal 16.  

3.  Iklim pembelajaran meningkat dengan kriteria baik (B) dan skor minimal 

8.  

4. Kualitas materi pembelajaran mencapai kriteria baik (B) dengan skor 

minimal 4.  

5. Kualitas media pembelajaran mencapai kriteria baik (B) dengan skor 

minimal 8.   

6. a. Ranah Kognitif:  

Sebanyak 80% dari jumlah seluruh siswa kelas IVA mengalami 

ketuntasan belajar dengan kriteria ketuntasan individu sebesar 75 

(KKM).  

b. Ranah Psikomotorik: 

Sebanyak 80 % dari jumlah kelompok siswa mengalami ketuntasan 

belajar dengan ketuntasan sebesar 75. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes 

melalui model project based learning (PjBL) variasi group resume dengan media 

permainan berburu harta karun dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran, aktivitas siswa selama pembelajaran, menciptaka iklim 

pembelajaran yang kondusif, kualitas materi yang lebih baik serta pemanfaatan 

media pembelajaran juga mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa kualitas pembelajaran matematika telah meningkat.  

Adapun simpulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh rata-rata skor 32,5 dengan 

kriteria baik dan pada siklus II mengalami peningkatan dengan jumlah rata-

rata skor 39,5 dengan kriteria sangat baik.  

b. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh jumlah rata-rata skor  17,16 dengan 

kriteria baik dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 24,96 dengan 

kriteria sangat baik.  

c. Iklim pembelajaran pada siklus I memperoleh jumlah rata-rata skor sebesar 12 

dengan kriteria baik dan pada siklus II meningkat menjadi 13 dengan kriteria 

sangat baik. 
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d. Kualitas materi pembelajaran pada siklus I memperoleh jumlah rata-rata skor 

5,5 dengan kriteria baik dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 6 

denga kriteria sangat baik. 

e. Kualitas media pembelajaran pada siklus I memperoleh jumlah rata-rata skor 

14 dengan kriteria sangat baik dan pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 14,5 dengan kriteria sangat baik.  

f. Hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 66, 005 dan 

ketuntasan klasikal sebesar 70 %, pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 88,9 dengan ketuntasan klasikal sebesar 81, 8 %. 

Setelah melakukan penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model project based learning (PjBL) variasi group resume dengan 

media permainan berburu harta karun dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai penerapan model 

project based learning (PjBL) variasi group resume denga media permainan 

berburu harta karun pada siswa kelas IVA SD Labschool Unnes, peneliti dapat 

memberi saran sebagai berikut: 

a. Guru sebaiknya mengajukan masalah-masalah yang berdasarkan konteks 

kehidupan nyata agar siswa lebih mudah  memahami materi dan tertarik dalam 

pembelajaran. 
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b. Guru sebaiknya menerapkan pembelajaran yang menuntun siswa untuk 

mengaplikasikan materi yang dipelajari dalam menciptakan sebuah karya atau 

produk dengan pembelajaran berbasis proyek, agar siswa lebih memahami 

dalam aspek penerapan materi. 

c. Guru harus memperhatikan pengondisian kelas dengan baik dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika melalui project based learning (PjBL) 

variasi group resume denga media permainan berburu harta karun agar 

pelaksanaannya tetap berjalan kondusif sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan. 

d. Guru harus meningkatkan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki untuk 

menunjang keberhasilan pencapaian pembelajaran, terutama keterampilan 

bertanya lanjut untuk menggali informasi dan pemahamn yang ada pada siswa 

dan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. 

e. Metode group resume yang digunakan sebaiknya membuat siswa 

menggeneralisasikan konsep yang telah diperoleh dari penjelasan guru dan 

perobaan yang dilakukan. 

f. Media permainan berburu harta karun sebaiknya lebih membuat siswa 

memahami materi dan drill soal-soal yang berkaitan dengan materi, serta 

menarik minat belajar siswa dengan adanya variasi dalam pembuatan desain 

media yang sesuai tingkat perkembangan anak. 

g. Untuk peneliti selanjutnya, dapat meneruskan penelitian ini dengan 

menggunakan model project based learning variasi group resume dengan 

media permainan berburu harta karun untuk lebih memfokuskan pada 
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penilaian afektif pendidikan karakter, karena peneliti belum membahas secara 

mendalam melibatkan penilaian pendidikan karakter siswa dalam penelitian 

ini. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui PjBL Variasi Group 

Resume dengan Media Permainan BuHaRun pada Siswa Kelas IVA SD 

Labschool Unnes 

 

No  Variabel Indikator  Sumber 

Data 

Pengumpulan Data 

Teknik  Instrumen 

1.  Keterampilan Guru 

dalam pembelajaran 

matematika melalui 

PjBL Variasi Group 

Resume dengan 

Media Permainan 

1. Melakukan Pra 

Pembelajaran 

2. Mengkondisikan 

siswa agar siap 

termotivasi dalam 

mengikuti 

pembelajaran. 

3. Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

4. Memberikan 

pertanyaan esensial 

yang dapat 

menstimulus 

imajinasi siswa 

5. Mengelompokkan 

Kelas secara 

heterogen sesuai 

kompetensi dan 

keaktifan siswa 

6. Menyampaikan 

materi dengan baik 

dan jelas 

7. Menjelaskan 

pembelajaran 

dengan group 

resume dan aturan 

permainan berburu 

harta karun 

8. Membimbing siswa 

dalam menganalisis 

sesuai materi dan 

imajinasi motoric 

siswa 

9. Membimbing 

diskusi siswa dalam 

mendesain rencana 

1. Guru  

2. Catatan 

Lapangan 

1. Observasi  

2. Catatan 

Lapangan 

3. Dokumenta

si  

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

3. Foto 

LAMPIRAN 1 
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proyek, mengatur 

jadwal pelaksanaan, 

memantau 

pembuatan proyek 

dan pemberian 

penilaian proyek 

10. Memberikan 

simpulan dan 

penegasan. 

11. Menutup 

pembelajaran 

dengan melakukan 

refleksi dan umpan 

balik 

2.  Aktivitas Siswa 

dalam pembelajaran 

matematika Melalui 

PjBL Variasi Group 

Resume dengan 

Media Permainan 

1. Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

2. Menanggapi 

apersepsi sesuai 

dengan materi 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

4. Mampu 

melaksanakan 

pembelajaran 

mandiri dan 

kelompok 

5. Mengajukan 

Pertanyaan 

6. Menyelesaikan 

group resume dan 

permainan berburu 

harta karun serta 

mengerjakan proyek 

7. Menyampaikan hasil 

diskusi pembuatan 

proyek maupun 

analisis percobaan 

8. Membuat simpulan 

dan refleksi terhadap 

hasil pembelajaran. 

1. Siswa  

2. Catatan 

Lapangan  

1. Observasi  

2. Catatan 

Lapangan 

3. Dokumentas

i  

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

3. Foto  

3. Iklim Pembelajaran 

dalam pembelajaran 

matematika melalui 

PjBL Variasi Group 

Resume dengan 

1. Kepedulian guru 

terhadap siswa 

2. Kenyamanan 

lingkungan belajar 

1. Siswa  

2. Catatan 

Lapangan 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentas

i  

1. Lembar 

observasi  

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto  
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Media Permainan 3. Sikap siswa terhadap 

pembelajaran 

4. Komunikasi antara 

guru dan siswa 

4. Kualitas Materi 

Pembelajaran dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

PjBL Variasi Group 

Resume dengan 

Media Permainan 

 

1. Penyusunan materi 

pembelajaran 

2. Konten materi 

pembelajaran 

1. Guru  1. Observasi  

2. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 

observasi  

2. Catatan 

lapangan  

5. Kualitas Media 

Pembelajaran dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

PjBL Variasi Group 

Resume dengan 

Media Permainan 

1. Memfasilitasi 

interaksi antara guru 

dengan siswa 

2. Kesesuaian media 

dengan materi 

pembelajaran 

3. Media menarik 

perhatian siswa 

4. Memfasilitasi siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

berbasis proyek 

(menghasilkan 

produk) 

1. Guru  1. Observasi  

2. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

6. Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

matematika melalui 

PjBL Variasi Group 

Resume dengan 

Media Permainan 

> 80% dari seluruh siswa 

kelas IVA SD Labschool 

Unnes mengalami 

ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 75 

dalam pembelajaran 

Matematika melalui 

model Project Base 

Learning variasi Group 

Resume dengan Media 

Permainan 

1. Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tes Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Soal Evaluasi 

2. Proyek 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui PjBL Variasi Group 

Resume dengan Media Permainan pada Siswa Kelas IVA SD Labschool Unnes 

Siklus ........ Pertemuan......... 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester : IVA(Empat A)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : ............................................ 

Nama Pengamat : ........................................... 

Yang Diamati  : …………………………… 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak  

 (Rusman, 2012:98) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator 

 

Deskriptor Tampak  

(tanda 

cek √ ) 

Jumlah 

Skor 

1 Melaksanakan Pra 

pembelajaran 

a. Mempersiapkan perlengkapan 

pembelajaran di meja sebelum 

pembelajaran dimulai 

  

LAMPIRAN 2 
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b. Mempersiapkan sumber belajar  

c. Mempersiapkan media 

permainan berburu harta karun 

dan alat peraga yang menunjang 

pembelajaran 

 

d. Mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

 

2 Mengkondisikan 

siswa agar siap 

termotivasi dalam 

mengikuti 

pembelajaran. 

a. Memberikan salam dalam 

memulai pembelajaran yang 

menarik focus perhatian siswa 

  

b. Memimpin doa bersama sebelum 

memulai pembelajaran 

 

c. Mengecek kehadiran siswa  

d. Memotivasi siswa dalam 

pembelajaran 

 

3 Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

 

a. Melakukan apersepsi   

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang sesuai SK 

dan KD 

 

c. Mengaitkan materi dengan 

materi pembelajaran sebelumnya 

sebagai apersepsi. 

 

d. Penyampaian jelas dapat 

diterima siswa dengan mudah 

 

4 Memberikan 

pertanyaan yang 

dapat menstimulus 

imajinasi siswa 

 

a. Pertanyaan menimbulkan siswa 

berpikir imajinatif 

  

b. Pertanyaan tidak dijawab sendiri  

c. Pertanyaan berkaitan dengan 

materi pelajaran 

 

d. Pertanyaan merupakan kalimat 

terbuka 

 

5 Mengelompokkan 

Kelas secara 

heterogen sesuai 

kompetensi siswa 

 

a. Mengelompokkan siswa tidak 

pilih kasih 

  

b. Mengelompokkan siswa secara 

heterogen kemampuan dan 

keaktifannya 

 

c. Mengendalikan suasana dalam 

kelompok 

 

d. Memilih salah satu siswa untuk 

mengkoordinir setiap kelompok 

 

6 Menyampaikan a. Menstimulus siswa untuk 

berlatih menggeneralisasikan 
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materi dengan baik 

dan jelas 

 

konsep 

b. Memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya dan menganalisa 

masalah 

 

c. Memberikan penjelasan dengan 

benda konkrit dengan contoh dan 

ilustrasi 

 

d. Memberi penekanan terhadap 

materi yang belum dianggap 

jelas 

 

7 Guru menjelaskan 

pembelajaran 

dengan group 

resume dan aturan 

permainan berburu 

harta karun 

 

a. Menjelaskan cara me-resume 

dalam kelompok sesuai sintak 

dengan variasi suara yang 

menarik 

  

b. Perintah resume yang diberikan 

jelas disertai variasi gerak guru 

mendekati setiap kelompok 

 

c. Guru memberi contoh Resume 

sesuai dengan materi yang telah 

diberikan untuk pemusatan 

perhatian siswa 

 

d. Guru menyiapkan kupon 

permainan setelah resume selesai 

 

8 Membimbing 

siswa dalam 

menganalisis 

sesuai materi dan 

imajinasi motorik 

siswa 

a. Guru membawa benda konkrit 

sesuai materi yang diajarkan 

  

b. Guru menstimulus siswa dalam 

menganalisis benda 

 

c. Memberikan bimbingan siswa 

dalam menjawab 

 

d. Memberikan penjelasan 

pembenaran jawaban 

 

9 Membimbing 

diskusi siswa 

dalam mendesain 

rencana proyek, 

mengatur jadwal 

pelaksanaan, 

memantau 

pembuatan proyek 

dan memberi 

penilaian dalam 

group resume dan 

permainan berburu 

a. Membimbing siswa me-resume 

dengan benar 

  

b. Membimbing siswa mendesain 

rencana proyek dalam kelompok 

 

c. Memantau siswa dalam 

pembuatan proyek dengan 

bahasa komunikasi yang baik 

 

d. Memberikan penilai terhadap 

hasil proyek 
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harta karun 

10. Memberikan 

penguatan terhadap 

hasil siswa 

a. Memberikan reward  kepada 

hasil proyek siswa (penguatan 

non-verbal) 

  

b. Memberikan penguatan verbal 

dengan segera 

 

c. Memberi pembenaran 

pengerjaan proyek 

 

d. Menghindari respon negative 

penguatan 

 

11. Menutup 

pembelajaran 

dengan melakukan 

refleksi dan umpan 

balik 

a. Menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa 

  

b. Membuat ringkasan hasil 

pelajaran 

 

c. Memberikan evaluasi  

d. Merencanakan rencana 

pembelajaran berikutnya 

 

Jumlah skor   

Kriteria    

 

Skor terendah = 44 x 0 = 0 

Skor tertinggi = 11 x 4 = 44 

Rentang = 44 – 0 

      = 44 

P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                           4 

   = 44 – 0 

          4 

  = 11 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik (A) 

22 ≤ skor < 33 Baik (B) 

11 ≤ skor < 22 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 11 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = …………………….. 

Kategori = …………………….. 

Semarang,....................... 2015 

Observer, 

 

 

  Kurnia Widi Haryono, S.Si 

  NRP 8307191401142 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui PjBL Variasi Group 

Resume dengan Media Permainan pada Siswa Kelas IVA SD Labschool Unnes 

Siklus ..........Pertemuan......... 

 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester : IVA(Empat A)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : ............................................ 

Nama Pengamat : ........................................... 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor Aktivitas  Siswa! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak  

e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak  

 (Rusman, 2012:98) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

 

 

LAMPIRAN 3 
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No Indikator 

 

Deskriptor Tampak  

(tanda 

cek √ ) 

Jumlah 

Skor 

1 Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

a. Sudah berada di ruang kelas siap 

menerima pembelajaran 

  

b. Mempersiapkan perlengkapan 

belajar 

 

c. Duduk di tempat duduknya 

masing-masing 

 

d. Focus perhatian pada 

pembelajaran 

 

2 Menanggapi 

apersepsi sesuai 

dengan materi 

a. Menanggapi apersepsi yang 

diberikan guru 

  

b. Tanggapan sesuai dengan materi 

yang didiskusikan 

 

c. Aktif memberikan tanggapan 

maupun pertanyaan 

 

d. Memberikan tanggapan dengan 

jelas dan bahasa yang 

komunikatif 

 

3 Memperhatikan 

penjelasan guru 

a. Memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik 

  

b. Tidak mengobrol dengan teman 

ketika guru memberi penjelasan 

 

c. Mampu menjawab pertanyaan 

esesnsial yang diberikan guru 

 

d. Tidak bermin sendiri saat 

pembelajaran 

 

4 Mampu 

melaksanakan 

pembelajaran 

mandiri dan 

kelompok 

a. Berdiskusi dalam kelompok dan 

mendengarkan hasil diskusi 

kelompok lain 

  

b. Menanggapi pendapat siswa lain 

maupun kelompok lain 

 

c. Menanggapi pertanyaan dari 

guru 

 

d. Mencatat hasil diskusi dengan 

metode group resume 

 

5 Mengajukan 

Pertanyaan 

a. Mengangkat tangan sebelum 

bertanya 

  

b. Mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan materi 

 

c. Mengajukan pertanyaan lebih 

dari dua kali 
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d. Pertanyaan menarik siswa lain 

untuk menanggapi 

 

6 Menyelesaikan 

group resume dan 

permainan berburu 

harta karun serta 

mengerjakan 

proyek 

a. Melakukan group resume dengan 

benar sesuai materi 

  

b. Melakukan permainan dengan 

benar dan tertib dan 

merencanakan proyek 

 

c. Membuat jadwal pngerjaan 

proyek 

 

d. Menyelesaikan proyek sesuai 

target dan materi 

 

7 Menyampaikan 

hasil diskusi 

pembuatan proyek 

maupun analisis 

percobaan 

a. Menggunakan kalimat yang baik 

dalam menyampaikan 

  

b. Mempresentasikan hasil diskusi  

c. Mempresentasikan dengan 

bersemangat dan mendalami 

materi 

 

d. Bahasa yang digunakan 

komunikatif 

 

8 Membuat simpulan 

dan refleksi 

terhadap hasil 

pembelajaran 

a. Ikut menyimpulkan 

pembelajaran dan menjawab 

pertanyaan guru 

  

b. Bertanya tentang hal yang belum 

diketahui 

 

c. Menyimpulkan pembelajaran  

d. Mengaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari 

 

Jumlah skor  

Kriteria   

 

Skor terendah = 32 x 0 = 0 

Skor tertinggi = 8 x 4 = 36 

Rentang = 32 – 0 

      = 32 

P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                           4 
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   = 32 – 0 

          4 

  = 8 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

24 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) 

16 ≤ skor < 24 Baik (B) 

8 ≤ skor < 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 8 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = …………………….. 

Kategori = …………………….. 

Semarang,....................... 2015 

Observer, 

 

 

 

 

(…………………………)
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LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui PjBL Variasi Group 

Resume dengan Media Permainan pada Siswa Kelas IVA SD Labschool Unnes 

Siklus .........Pertemuan......... 

 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester : IVA(Empat A)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : ............................................ 

Nama Pengamat : ........................................... 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor iklim pembelajaran! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak  

 (Rusman, 2012:98) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

 

LAMPIRAN 4 
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No Indikator 

 

Deskriptor Tampak  

(tanda 

cek √ ) 

Jumlah 

Skor 

1 Kepedulian guru 

terhadap siswa 

a. Guru memberi perhatian pada 

seluruh siswa tanpa terkecuali 

  

b. Guru tidak pilih kasih terhadap 

siswa 

 

c. Memotivasi siswa dalam 

pembelajaran 

 

d. Memberi penguatan verbal atau 

non verbal 

 

2 Kenyamanan 

lingkungan belajar 

 

a. Lingkungan kelas bersih dan 

nyaman 

  

b. Ruangan rapi dan tertata  

c. Siswa tertib dan disiplin dalam 

mengikuti pembelajaran 

 

d. Guru menegur siswa yang 

mengganggu jalannya 

pembelajaran 

 

3 Sikap siswa 

terhadap 

pembelajaran 

 

a. Siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 

  

b. Bekerjasama dengan tema lain  

c. Siswa mengikuti pembelajaran 

dengan tertib 

 

d. Siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru dengan baik 

 

4 Komunikasi antara 

guru dan siswa 

a. Guru melibatkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

  

b. Guru menstimulus siswa untuk 

aktif bertanya dan menanggapi 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok membuat proyek 

 

c. Menggunakan bahasa diskusi 

yang baik dan benar 

 

d. iswa dann guru saling bertindak 

dan berperilaku sopan dalam 

pembelajaran 

 

Jumlah skor  

Kriteria   
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Skor terendah = 16 x 0 = 0 

Skor tertinggi = 4 x 4 = 16 

Rentang = 16 – 0 

      = 16 

P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                           4 

   = 16 – 0 

          4 

  = 4 

Kriteria Penilaian iklim pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

12 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

8 ≤ skor < 12 Baik (B) 

4 ≤ skor < 8 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 4 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = …………………….. 

Kategori = …………………….. 

Semarang,....................... 2015 

Observer, 

 

 

      (………………………….)   



280 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui PjBL Variasi Group 

Resume dengan Media Permainan pada Siswa Kelas IVA SD Labschool Unnes 

Siklus .........Pertemuan......... 

 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester : IVA(Empat A)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : ............................................ 

Nama Pengamat : ........................................... 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor kualitas materi pembelajaran! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak  

 (Rusman, 2012:98) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

 

LAMPIRAN 5 
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No Indikator 

 

Deskriptor Tampak  

(tanda 

cek √ ) 

Jumlah 

Skor 

1 Penyusunan materi 

pembelajaran 

a. Sesuai dengan SK dan KD   

b. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

 

c. Materi bersifat kontekstual  

d. Penyusunan materi Sistematis 

atau runtut 

 

2 Konten materi 

pembelajaran 

 

a. Mencakup pengetahuan yang 

sesuai dengan SK, KD, dan 

Tujuan pembelajaran 

  

b. Memuat contoh-contoh yang 

sesuai dengan materi 

 

c. Ada kecukupan antara 

banyaknya materi dengan waktu 

pembelajaran yang disediakan 

 

d. Menggunakan kalimat yang 

komunikatif 

 

Jumlah skor  

Kriteria   

Skor terendah = 8 x 0 = 0 

Skor tertinggi = 2 x 4 = 8 

Rentang = 8 – 0 

      = 8 

P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                           4 

   = 8 – 0 

          4 

  = 2 
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Kriteria Penilaian kualitas materi pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

4 ≤ skor < 6 Baik (B) 

2 ≤ skor < 4 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 2 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = …………………….. 

Kategori = …………………….. 

Semarang,....................... 2015 

Observer, 

 

 

 

 

 

      (...........................................) 
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LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MEDIA PEBELAJARAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui PjBL Variasi Group 

Resume dengan Media Permainan pada Siswa Kelas IVA SD Labschool Unnes 

Siklus .........Pertemuan......... 

 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester : IVA(Empat A)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : ............................................ 

Nama Pengamat : ........................................... 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor kualitas media pembelajaran! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

Kriteria penilaian 

a.  Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak  

 (Rusman, 2012:98) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 
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No Indikator 

 

Deskriptor Tampak  

(tanda 

cek √ ) 

Jumlah 

Skor 

1 Memfasilitasi 

interaksi antara 

guru dengan siswa 

a. Memuat materi yang jelas   

b. Membantu komunikasi guru 

dengan siswa 

 

c. Memunculkan diskusi kelas 

tentang materi 

 

d. Mendorong siswa dalam diskusi 

klasikal 

 

2 Kesesuaian media 

dengan materi 

pembelajaran 

 

 

a. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

  

b. Sesuai dengan materi 

pembelajaran 

 

c. Memuat informasi atau materi 

yang diperlukan siswa dalam 

pembelajaran 

 

d. Mencantumkan contoh konkret  

3 Media menarik 

perhatian siswa 

a. Menggunakan contoh dalam 

kehidupan nyata 

  

b. Terdapat kombinasi gambar dan 

teks 

 

c. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 

 

d. Tampilan media unik dan 

menarik siswa serta sesuai masa 

perkembangan anak 

 

4 Memfasilitasi 

siswa dalam proses 

pembelajaran 

berbasis proyek 

(menghasilkan 

produk) 

a. Memuat informasi yang dapat 

digunakan anak untuk mendesain 

rencana proyek 

  

b. Mengandung perintah 

pembuatan proyek yang jelas dan 

komunikatif 

 

c. Terdapat petunjuk penggunaan 

yang jelas 

 

d. Sesuai materi pembelajaran  

Jumlah skor 

Kriteria   
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Skor terendah = 16 x 0 = 0 

Skor tertinggi = 4 x 4 = 36 

Rentang = 16 – 0 

      = 16 

P = (nilai data terbesar – nilai data terkecil) 

                           4 

   = 16 – 0 

          4 

  = 4 

Kriteria Penilaian kualitas media pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

12 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

8 ≤ skor < 12 Baik (B) 

4 ≤ skor < 8 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 4 Kurang (D) 

 

Jumlah skor = …………………….. 

Kategori = …………………….. 

Semarang,....................... 2015 

Observer, 

 

 

    (……………………..) 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

Selama pembelajaran Matematika melalui model Project Based Learning (PjBL) 

variasi Group Resume dengan Media Permainan Pada Siswa Kelas IVA SD 

Labschool Unnes 

Siklus … Pertemuan... 

 

Ruang Kelas : IV A 

Nama Guru : Astuti Diana Prabawati 

Hari, tanggal : 

Pukul  : 

Petunjuk 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

        Observer  

 

     (..................................) 

LAMPIRAN 7 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Nama Sekolah :  SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester :  IVA/2  

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi   : Sifat-sifat bangun ruang sederhana 

dan jarring- jaring balok dan kubus 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

Hari/Tanggal :   

 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

B. Kompetensi Dasar 

8.1   Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

8.2   Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

C.  Indikator  

8.1.5 Mengidentifikasi benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang 

sederhana balok dan kubus 

8.1.6 Memberi contoh benda-benda di lingkungan sekitar yang berbentuk 

bangun ruang sederhana 

8.1.7 Mengidentifikasi unsur-unsur setiap bangun ruang sederhana balok 

dan kubus 

8.1.8 Membuktikan jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus  

 

 

 

LAMPIRAN 8 
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D.  Tujuan Pembelajaran   

1. Melalui pertanyaan stimulus dari guru dan gambar, siswa dapat 

mengidentifikasi benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang 

sederhana balok minimal 2 gambar dengan benar. 

2. Melalui pertanyaan stimulus dari guru dan gambar, siswa dapat 

mengidentifikasi benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang 

sederhanakubus minimal 2 gambar dengan benar. 

3. Melalui pemahaman dan pengamatan, siswa dapat memberi contoh benda-

benda di lingkungan sekitar yang berbentuk bangun ruang sederhana 

minimal 2 benda dengan tepat. 

4. Melalui penyelidikan dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi unsur-

unsur setiap bangun ruang sederhana balok minimal 2 unsur dengan benar 

dan tepat. 

5. Melalui penyelidikan dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi unsur-

unsur setiap bangun ruang sederhana kubus  minimal 2 unsur dengan 

benar dan tepat 

6. Melalui percobaan, siswa dapat membuktikan jaring-jaring bangun ruang 

balok minimal 1 macam bentuk dengan tepat. 

7. Melalui percobaan, siswa dapat membuktikan jaring-jaring bangun ruang 

kubus minimal 1 macam bentuk dengan tepat. 

E.  Materi Pembelajaran 

1. Bangun ruang sederhana (kubus, balok, tabung, dan kerucut)  

2. Unsur-unsur bangun ruang sederhana. 

3. Sifat-sifat bangun ruang beserta gambarnya. 

4. Bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Jaring-jaring kubus dan balok 

F.  Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model dan Metode Pembelajaran 

a) Group Resume 

b) Tanya jawab 
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c) Diskusi dan percobaan 

d) Pemberian tugas  

2. Model Pembelajaran  

Project Based Learning (PjBL) 

G. Media dan Sumber Belajar  

1. Media 

a) Media Permainan Berburu Harta Karun 

b) Benda-benda yang berbentuk bangun ruang dan bangun datar (kardus, 

kertas, tempat minuman, dll ) 

2. Sumber Belajar 

a) Karim, dkk. 2009. Pendidikan Matematika 2.Jakarta: Universitas 

Terbuka 

b) Burhan dan Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika Untuk SD dan MI 

kelas IV.Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

c) Budhayanti, Clara Ika Sari, dkk. 2008. Bahan Ajar Cetak Pemecahan 

Masalah Matematika. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Depdiknas 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media 

Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   1. Salam pembuka 

2. Mengajak semua siswa berdo‟a 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing.  

3. Melakukan komunikasi  tentang 

kehadiran siswa. 

4. Apersepsi: 

Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa dengan 

memberikan pertanyaan”Adakah 

yang masih ingah tentang bangun 

datar? “ 
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“Sekarang, perhatikan gambar 

yang ibu bawa ini! Termasuk 

bangun datar atau bangun apakah 

gambar ini?” 

 

 

 

 

 

 

 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 

10 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru memberikan 

pertanyaan esensial 

untuk memulai 

pembelajaran 

1. Guru menyampaikan sekilas 

materi dan memberikan 

pertanyaan esensial dengan 

bantuan benda konkrit dan 

gambar untuk menstimulus 

imajinasi siswa terhadap nateri 

yang akan dipelajari (eksplorasi) 

“Bangun apakah yang ada pada 

gambar? Yang manakah yang 

merupakan bangun datar? 

Sisanya merupakan bangun apa, 

jika bukan bangun datar.” 

Untuk membantu 

menyelesaikannya, perhatikan 

benda yang Ibu bawa berikut. 

Guru menunjukkan alat peraga 

benda konkret bangun ruang 

yang telah dipersiapkan seperti 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macam-macam bangun 
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Sangat berbeda bukan, dengan 

bangun datar? 

Amatilah, dinamakan apa bangun-

bangun tersebut? Apa bedanya 

dengan bangun datar? 

Apakah bangun ruang itu? 

  

  

 

 

Bangun ruang adalah bangun 

yang memiliki tiga dimensi yaitu 

panjang, lebar, dan tinggi. 

 

 

 

 

45 menit 

2. Guru 

mengelompokkan 

siswa  dalam 

beberapa kelompok 

dengan anggota 4-5 

orang anak setiap 

kelompoknya  

2. Guru mengelompokkan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

dengan beranggotakan 4-5 siswa 

setiap kelompoknya (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan 

materi kepada siswa 

disertai bantuan alat 

peraga berupa benda 

konkret 

3. Guru menjelaskan materi kepada 

siswa dengan bantuan alat peraga 

berupa kerangka bangun ruang 

untuk menjelaskan unsur-unsur 

bangun ruang. (eksplorasi) 

 

Unsur-unsur bangun ruang 

bidang banyak adalah sisi, rusuk, 

dan titik sudut. 
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4. Kemudian, siswa diajak untuk 

mempelajari sifat-sifat setiap 

bangun ruang, sehingga mereka 

dapat membedakan jenis-jenis 

bangun ruang. (elaborasi) 

 

Adapun jenis-jenis bangun 

ruang sederhana adalah balok, 

kubus, tabung, kerucut, dan bola. 

5. Siswa diminta untuk 

memperhatikan peragaan guru 

yang menjelaskan unsur-unsur 

bangun ruang seperti rusuk, sisi, 

dan titik sudut, dengan 

menganalisis kerangka. 

(elaborasi) 

4. Guru menjelaskan 

aturan group resume 

dan permainan 

berburu harta karun 

6. Guru menjelaskan kegiatan 

pembelajaran dengan variasi 

group resume dan media 

permainan berburu harta karun 

(eksplorasi) 

6. Siswa melakukan 

percobaan dan 

menganlisis benda 

konkret yang 

diberikan 

7. Siswa diminta untuk menyelidiki 

sifat-sifat bangun ruang dengan 

menuliskan jumlah sisi, rusuk, titik 

sudut dan gambarnya dalam 

sebuah resume dalam kelompok. 

(elaborasi) 

8. Siswa menganalisis benda konkrit 

bangun ruang yang diberikan guru 

(elaborasi) 

 

 

Siswa menemukan jaring-jaring 

kubus dengan percobaan 

 

 

  

 

Melalui percobaan, siswa dapat 

membuktian (menemukan) jaring-

jaring kubus dan balok. (elaborasi) 

9. Guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa tentang benda yang 

ditampilkan dengan materi. 

(eksplorasi) 
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Apa yang kalian dapat dari 

percobaan tersebut? 

10. Siswa saling bertukar pendapat 

dalam menganalisis dan menjawab 

pertanyaan (elaborasi) 

7. Siswa melakukan 

group resume sesuai 

materi. 

11. Siswa melakukan group resume 

setelah saling bertukar pendapat 

dengan bimbingan guru (elaborasi) 

8. Siswa bersama 

dengan guru 

merencanakan 

proyek yang tersirat 

dalam permainan 

berburu harta karun 

12. Siswa mendapat kupon bermain 

untuk memainkan permainan 

berburu harta karun. 

Dalam permainan berburu harta 

karun terdapat proyek yang harus 

diselesaikan siswa secara 

kelompok, dengan menyelesaikan 

soal-soal pada setiap pos harta 

karun terlebih dahulu 

 

9. Siswa memainkan 

permainan berburu 

harta karun dan 

membuat jadwal 

pelaksanaan proyek 

13. Siswa bersama dengan guru 

merencanakan desain proyek 

yang tersirat dalam permainan 

berburu harta karun (elaborasi) 

14. Siswa memainkan permainan 

berburu harta karun dan membuat 

jadwal pelaksanaan proyek 

(elaborasi) 

10. Guru memantau 

siswa dalam 

memainkan 

permainan dan 

penyelesaian proyek 

15. Guru memantau siswa dalam 

memainkan permainan berburu 

harta karun dan memantau 

penyelesaian proyek  

11. Siswa menampilkan 

hasil proyek dan 

guru memberikan 

penilaian 

16. Siswa mempresentasikan hasil 

proyek kelompok 

17. Guru memberi penilaian terhadap 

hasil proyek siswa  

12. Guru memberi 

penguatan, simpulan, 

penegasan, terhadap 

proyek dan kegiatan 

pembelajaran 

18. Memberi penguatan, simpulan, 

dan penegasan terhadap proyek 

dan kegiatan pembelajaran 

(konfirmasi) 

13. Guru memberi 

umpan balik dan 

refleksi serta 

19. Guru memberikan umpan balik 

dan refleksi serta merencanakan 

pembelajaran berikutnya 
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I.  Penilaian 

1. Teknik penilaian : tes, nontes 

a. Tes   : tes hasil belajar 

b. Nontes   : pengamatan dan penilaian kerja produk 

2. Prosedur penilaian : tes di proses, tes akhir 

a. Tes awal  : tidak ada 

b. Tes di proses  : hasil resume, kartu soal permainan harta karun 

c. Tes akhir   : lembar kerja dan evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merncanakan tindak 

lanjut 

(konfirmasi) 

20. Memberikan reward kepada siswa 

yang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. (konfirmasi) 

 

 

 

 

 

 

Penutup  

 1. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sebagai refleksi dari 

pembelajaran. 

2. Memberi evaluasi berupa latihan 

soal kepada siswa. 

3. Melakukan penilaian hasil belajar. 

4. Merencanakan pembelajaran 

berikutnya 

5. Mengajak semua siswa berdoa 

menurut kepercayaan masing-

masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 
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3. Jenis penilaian : tertulis, nontertulis 

a. Tertulis   : LKS , permainan harta karun, dan latihan soal 

b. Nontertulis  : pengamatan kerja kelompok 

4. Bentuk tes  : uraian  
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LEMBAR GROUP RESUME SISWA 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

Petunjuk   

1. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

2. Lengkapilah tabel berikut ini dengan me-resume materi yang telah kamu 

pelajari sebelumnya, dengan mengisikan jumlah sisi, rusuk dan titik sudut 

masing-masing bangun pada gambar! 

 

 

 

No Bangun Ruang Nama Bangun Banyak 

Sisi 

Banyak 

Rusuk 

Banyak 

Titik 

Sudut 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

 

Ayo Berlatih 

me-resume 

Aku masih ingat 

 

 

Nilai  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

Petunjuk   

1. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

2. Kelompokkan manakah yang termasuk jaring-jaring kubus, balok, tabung, dan 

kerucut pada kolom yang disediakan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 

9 8 
7 

6 

3 2 5 

10 

JARING-JARING 

KUBUS 

JARING-JARING 

BALOK 

JARING-JARING 

KERUCUT 

JARING-JARING 

TABUNG 

 

 

Nilai  
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BAHAN AJAR 

Siklus I Pertemuan I 

 

BAHAN AJAR 

Standar Kompetensi:  

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

Kompetensi Dasar:  

8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

Indikaotr:  

8.1.1 Mengidentifikasi benda-benda yang termasuk 

8.1.2 Memberi contoh benda-benda di lingkungan sekitar yang termasuk dalam 

bangun ruang sederhana 

8.1.3 Mengidentifikasi unsur-unsur setiap bangun ruang sederhana 

8.1.4 Membuktikan jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus 

 

APERSEPSI dan PERTANYAAN ESENSIAL 

Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan memberikan pertanyaan 

esensial, ” coba kamu ingat kembali bangun ruang yang pernah kamu pelajari di 

kelas-kelas sebelumnya. Bagaimana bentuk balok, kubus, tabung, kerucut, 

maupun bola?”. Agar memudahkan kalian untuk mengingat kembali dan 

memantapkan pemahaman, coba kamu sebutkan nama bangun ruang di bawah ini. 

 

 

Ya, benar. Kalian memang anak pandai. Bangun di atas dinamakan 

bangun ruang tabung, kubus, balok, kerucut, dan bola. 

Nah, dari gambar bangun ruang di atas, adakah dari kalian yang dapat 

memberikan contoh pada Ibu benda-benda di lingkungan sekitar kita yang 
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termasuk jenis bangun ruang? Entah itu kubus, balok, tabung, kerucut, maupun 

bola?. Memang sungguh pintar murid Ibu. Seperti yang telah kalian sebutkan tadi, 

dari benda-benda yang merupakan bangun ruang mari kita lihat, “Mengapa benda 

yang kalian sebutkan tadi kalian katakana kubus, balok, kerucut, bola?”. Untuk 

menjawabnya, marilah kita belajar tentang sifat-sifat bangun ruang. 

MENYAMPAIKAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dalam pertemuan kali ini, Ibu harap kalian dapat Mengidentifikasi benda-

benda yang termasuk dalam bangun ruang, memberi contoh benda-benda di 

lingkungan sekitar yang berbentuk bangun ruang, mengidentifikasi unsur-unsur 

setiap bangun ruang, dan membuktikan jaring-jaring bangun ruang balok dan 

kubus.  

MENYAMPAIKAN PENDALAMAN MATERI DENGAN BANTUAN 

ALAT PERAGA 

Mari kita belajar bersama! 

Dalam bangun ruang dikenal istilah sisi, rusuk, dan titik sudut. Apakah kalian 

sebelumnya sudah tahu tentang sisi, rusuk, dan titik sudut ini? 

Apa itu sisi?, apa itu rusuk?, dan apa itu titik sudut? 

Untuk lebih jelasnya kita lihat benda-benda yang Ibu siapkan ini! (guru 

memperlihatkan benda disekitar yang berbentuk bangu ruang) 

Apa yang kalian lihat dan pikirkan dari benda tersebut? Bagian yang membatasi 

atau menutupi ruangan dalam kardus itu dinamakan apa?  
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Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan alat peraga yang Ibu bawa. 

     

     

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinamakan apakah kertas yang digunakan untuk menutup kubus tersebut, 

yang membatasi ruangan dalam kubus? Ada berapa jumlahnya? 

 Dinamakan apakah garis-garis yang merupakan pertemuan dari kertas 

penutup tadi? Berapa jumlahnya? 

 Dinamakan apakah titik-titik kecil disetiap sudut kubus tersebut, yang 

merupakan pertemuan dari garis-garis itu? Ada berapa jumlahnya? 

Siapa yang berani ke depan untuk menjelaskan pada Ibu? 

Ya. Itulah yang merupakan unsur-unsur bangun ruang. 

 Bidang yang membatasi ruangan dalam kubus (bangun ruang) dinamakan 

SISI, jumlahnya 6  

Gambar di samping ditutupi 

oleh bangun datar persegi, 

yang dinamakan? 

Gambar di samping dibuat 

dari beberapa garis, 

dinamakan? 

Gambar di samping dibuat 

dari beberapa titik, yang 

dinamakan? 
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 Garis yang merupakan pertemuan dari 2 kertas (sisi) dinamakan RUSUK, 

jumlahnya 12 

 Titik yang merupakan pertemuan dari 3 garis (rusuk) dinamakan TITIK 

SUDUT, jumlahnya 8 

Setelah kalian memahami satu persatu dari unsur bangun ruang tersebut, mari 

kita selidiki sifatnya satu per satu. 

a. SIFAT KUBUS 

 Memiliki 6 sisi yang berukuran sama, 

sisinya berbentuk persegi. (sisi ABFE, 

ABCD, BCFG, CDGH, ADEH, EFGH) 

 Memiliki 12 rusuk yang panjangnya 

sama (rusuk AB, BC, CD, AD, EF, FG, 

GH, HE, EA, FB, GC, HD) 

 Memiliki 8 titik sudut yang sama besar (Titik A, B, C, D, E, F, G, H) 

b. SIFAT BALOK 

 

 Memiliki 6 sisi (sisi ABFE, ABCD, BCFG, CDGH, ADEH, EFGH) 

 Memiliki 12 rusuk (rusuk AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, HE, EA, FB, 

GC, HD) 

 Memiliki 8 titik sudut  (Titik A, B, C, D, E, F, G, H) 

c. SIFAT TABUNG 

 Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran 

(berwarna merah) 

 Memiliki sisi atas yang berbentuk lingkaran juga 

(berwarna pink atas sebagai tutup) 

 Memiliki sisi (selimut) yang berbentuk lengkung 

(berwarna pink) 
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d. SIFAT KERUCUT 

 Memiliki sisi alas berbentuk lingkaran (warna biru 

tua) 

 Memiliki titik puncak atas 

 Memiliki sisi (selimut) berbentuk lengkung (warna 

biru muda) 

Tabung memiliki dua sisi bundar (daerah lingkaran) pada dua bidang 

yang sejajar, sedangkan sisi lainnya bukan bidang datar tetapi berupa bidang 

lengkung atau sisi lengkung. Kerucut mempunyai satu sisi bundar, sisi bagian 

lainnya bukan bidang datar tetapi sisi lengkung. Bangun-bangun ini termasuk 

bangun ruang tetapi bukan merupakan bidang banyak. 

Tidak setiap bangun ruang/ benda mempunyai sisi-sisi yang datar.  

Pada bidang banyak, sisi-sisinya berupa bidang datar, sedangkan pada 

bangun ruang sisi-sisinya dapat berupa bidang datar atau lengkung. Bangun ruang 

yang mempunyai sisi berupa bidang datar meliputi, balok dan kubus. Sedangkan 

bangun ruang yang mempunyai sisi berupa bidang lengkung meliputi tabung dan 

kerucut. 

 

MELAKUKAN GROUP RESUME  

Itu tadi adalah sifat-sifat dari bangun ruang, ada bangun balok, kubus, 

kerucut, tabung. Anak-anakku yang rajin dan pandai, apakah ada pertanyaan dari 

sifat-sifat bangun ruang di atas? Adakah yang belum dimengerti? 

Kalau tidak, sekarang cobalah kerjakan latihan berikut ini! 

 

SISWA MEMAHAMI MATERI DENGAN ANALISIS MELALUI 

PERCOBAAN 
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Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kubus dan balok 

tersusun dari beberapa sisi yang saling membatasi. Apakah hal itu benar? 

Ayo kita buktikan dengan membuka kubus tersebut, dengan memotong mengikuti 

rusuknya. Apa yang akan terjadi? 

Setiap kelompok melakukan percobaan menggunting kubus atau balok 

untuk melihat benda apa yang terjadi.  

   

  

Setelah kalian selesai memotong atau membongkar kardus tersebut, kalian 

mendapatkan bentuk baru seperti ini: 

 

 

 

(a)                                                                                 (b) 

 

(a) dan (b) dinamakan apa? Siapa yang tau? 

Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan memberitahu kalian bahwa (a) dan (b) ini 

dinamakan jarring-jaring. 

(a) dinamakan jaring –jaring kubus 

Yang terjadi 

Yang terjadi 
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(b) dinamakan jaring-jaring balok 

Jaring-jaring bangun ruang adalah serangkaian bidang yang dapat 

membentuk suatu bangun ruang. Tidak semua rangkaian bidang membentuk 

jaring-jaring suatu bangun ruang. Untuk menentukan jaring-jaring dari suatu 

bangun ruang adalah sebagai berikut: 

1. Mengiris tiap sambungan bidang pada bangun ruang tersebut, tetapi tidak 

sampai lepas. 

2. Merentangkan bidang tadi sehingga membentuk rangkaian bidang. 

3. Rangkaian bidang disebut jaring-jaring dari suatu bangun ruang apabila dari 

ragkaian bidang tersebut dapat membentuk suatu bangun ruang. 

4. Rangkaian bidang buka merupakan jaring-jaring dari suatu bangun ruang 

apabila dari rangkaian bidang tersebut tidak dapat dibuat bangun ruang. 

 

MELAKUKAN PERMAINAN BERBURU HARTA KARUN DAN DESAIN 

RENCANA PROYEK SERTA PENYELESAIAN PROYEK SESUAI 

MATERI 

Pastinya kalian merasa lelah dengan pelajaran hari ini buka? Nah, Ibu 

memiliki permainan yang membuat lelah kalian terobati. Ibu memiliki permainan 

berburu harta karun, yang sebelum bermain kalian harus menyelesaikan resume 

tentang sifat-sifat bangun ruang. Setelah kelompokmu selesai me-resume kalian 

akan mendapat kupon bermain. 

Ibu akan membacakan aturan permainan berburu harta karun kalian dapat 

memainkannya dengan cara menjawab soal-soal tentang materi yang telah kita 

pelajari tadi di beberapa pos pada peta harta karun, setelah itu kalian akan 

menemukan harta karun yang ada di salah satu pos. Sebelum mendapatkan harta 

karun itu, kalian harus membuat proyek atau sebuah prakarya yang sesuai dengan 

sifat-sifat bangun ruang dan jaring-jaringnya. Kalian dapat merencanakan 

pembagian tugas pembuatan proyek itu bersama anggota kelompok. 
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Gambar peta Harta Karun 

GURU MEMANTAU PELAKSANAAN PERMAINAN DAN PROYEK 

Guru memantau pembuatan permainan siswa dalam permainan berburu 

harta karun dan pelaksanaan pembuatan proyek. Guru melakukan penilaian 

terhadap hasil, setelah siswa mempresentasikan hasil produk mereka. Tidak lupa 

guru memberikan reward pada siswa yang telah aktif dalam pembelajaran dan 

memberikan hadiah harta karun kepada pemenang permainan. 

PENILAIAN DAN REFLEKSI 

Guru melakukan refleksi, penguatan, serta merencanakan pembelajaran 

selanuutnya. “Anak-anak, kita telah selesai melakukan pembelajaran yang sangat 

bermanfaat, unik, dan menarik pada hari ini. Kita telah belajar apa saja?”. 

TINDAK LANJUT (MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

SELANJUTNYA) 

Ya. Bagus. Kalian harus selalu rajin belajar agar lebih memahami materi 

bangun ruang ini. Tingkatkan kekreatifan kalian agar kalian dapat lebih bagus lagi 

membuat prakarya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanujutnya, kita 

akan mengupas lebih dalam lagi tentang jaring-jaring bangun ruang, tentunya 

dengan permainan dan proyek prakarya yang Ibu tunggu keunikannya. Sampai 

jumpa, jangan lupa belajar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Nama Sekolah :  SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester :  IVA/2  

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi   : Sifat-sifat bangun ruang sederhana 

dan jarring- jaring balok dan kubus 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

Hari/Tanggal :   

 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

B. Kompetensi Dasar 

8.1   Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

8.2   Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

C.  Indikator  

8.2.1 Membuktikan jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus 

8.2.2 Membandingkan sifat-sifat antar bangun ruang balok dan kubus 

8.2.3 Membandingkan jaring-jaring antar bangun ruang balok dan kubus  

8.2.4 Mendesain sebuah prakarya/proyek yang sesuai dengan sifat-sifat dan 

jaring-jaring bangun ruang 

8.2.5 Membuat prakarya/ produk berdasar konsep sifat-sifat dan jaring-jaring 

bangun ruang 
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D.  Tujuan Pembelajaran   

1. Melalui percobaan dan penjelasan guru, siswa dapat membuktikan jaring-

jaring balok tidak hanya 1 macam dengan benar, minimal 2 macam jaring-

jaring. 

2. Melalui percobaan dan penjelasan guru, siswa dapat membuktikan jaring-

jaring kubus tidak hanya 1 macam dengan benar, minimal 2 macam jaring-

jaring. 

3. Melalui analisis dan group resume, siswa dapat membandingkan sifat-sifat 

antar bangun ruang balok minimal 2 sifat dengan tepat. 

4. Melalui analisis dan group resume, siswa dapat membandingkan sifat-sifat 

antar bangun ruang kubus minimal 2 sifat dengan tepat. 

5. Melalui analisis dan group resume, siswa dapat membandingkan jaring-

jaring antar bangun ruang balok dan kubus minimal 2 jaring-jaring dengan 

tepat. 

6. Melalui permainan berburu harta karun, siswa dapat menyelesaikan soal 

dan mendesain prakarya berdasar sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang 

minimal 1 produk dengan sesuai. 

7. Melalui bimbingan guru dan diskusi kelompok dalam permainan berburu 

harta karun, siswa dapat membuat produk prakarya yang sesuai dengan 

konsep sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang minimal 1 produk 

dengan sesuai. 

E.  Materi Pembelajaran 

1. Bangun ruang balok dan kubus 

2. Sifat-sifat bangun ruang balok dan kubus 

3. Macam bentuk jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus 

F.  Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model dan Metode Pembelajaran 

a. Group Resume 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi dan percobaan 
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d. Pemberian tugas  

2. Model Pembelajaran  

Project Based Learning (PjBL) 

G. Media dan Sumber Belajar  

1. Media 

b. Media Permainan Berburu Harta Karun 

c. Benda-benda yang berbentuk bangun ruang dan bangun datar (kardus, 

kertas, tempat minuman, dll ) 

d. Gambar berbagai macam jaring-jring bangun ruang 

2. Sumber Belajar 

a. Burhan dan Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika Untuk SD dan MI 

kelas IV.Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

b. Karim, dkk. 2009. Pendidikan Matematika 2.Jakarta: Universitas 

Terbuka 

c. Budhayanti, Clara Ika Sari, dkk. 2008. Bahan Ajar Cetak Pemecahan 

Masalah Matematika. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Depdiknas 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Langkah 

Pembelajaran melalui 

Model PjBL Variasi 

Group Resume dengan 

Media Permainan 

BuHaRun 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Salam pembuka 

2. Mengajak semua siswa berdo‟a 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing.  

3. Melakukan komunikasi  tentang 

kehadiran siswa. 

Apersepsi: 

Guru mengulang sedikit materi 

pembelajara sebelumnya (flash 

back) untuk mengingatkan siswa 

tentang sifat-sifat dan jaring-jaring 
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Kegiatan Langkah 

Pembelajaran melalui 

Model PjBL Variasi 

Group Resume dengan 

Media Permainan 

BuHaRun 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan  

bangun ruang. 

Pada pertemuan yang lalu, kalian 

sudah mengenal dan memahami 

sifat-sifat dan bagaimana jaring-

jaring bangun ruang diperoleh, 

bukan? 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru memberi 

pertanyaan esensial  

1. Guru memberi pertanyaan esensial 

untuk menstimulus imajinasi siswa 

terhadap nateri yang akan dipelajari 

(eksplorasi) 

“Apakah jaring-jaring balok 

maupun kubus hanya 1 macam 

saja?” 

“siapa yang dapat menjawab dan 

menjelaskan kepada Ibu?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru 

mengelompokkan 

siswa menjadi 

beberapa kelompok  

2. Guru mengelompokkan siswa 

menjadi beberapa kelompok dengan 

beranggotakan 4-5 siswa setiap 

kelompoknya (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan 

materi dengan 

bantuan alat peraga 

berupa benda 

konkrit, dan 

percobaan. 

3. Guru menjelaskan materi kepada 

siswa dengan bantuan alat peraga 

berupa benda konkrit (eksplorasi) 

4. Siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan bahwa jaring-jaring 

balok maupun kubus tidak hanya 1 

macam. (elaborasi) 

5. Siswa melakukan percobaan dalam 

kelompok, dengan membuka 

(membongkar) benda yang 

berbentuk kubus/balok yang sama 

sebanyak 2 buah disetiap kelompok 

dengan cara membuka yang berbeda. 

(elaborasi) 
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Kegiatan Langkah 

Pembelajaran melalui 

Model PjBL Variasi 

Group Resume dengan 

Media Permainan 

BuHaRun 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

Siswa dapat menganalisis bahwa jaring-

jaring kubus tidak hanya 1 macam. 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa juga dapat menganlisis bahwa 

jaring-jaring balok tidak hanya 1 

macam 

6. Siswa melaporkan hasil percobaan 

mereka (konfirmasi) 

7. Guru meminta siswa mengerjakan 

lembar kerja untuk menjembatani 

menyampaikan materi selanjutnya. 

Anak-anak setelah kalian dapat 

membandingkan jaring-jaring 

bangun ruang yang tidak hanya 1 

macam, kita dapat mengetahui sifat-

sifat bangun ruang seperti yang 

telah kita pelajari hari sebelumnya. 

8. Siswa berlatih menentukan sifat-sifat 

bangun ruang dari menganalisis 

jaring-jaringnya (elaborasi) 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit 

4. Siswa melakukan 

group resume  sesuai 

materi 

9. Siswa melakukan group resume 

setelah saling melakukan percobaan 

(elaborasi) 

10. Siswa membandingkan sifat-sifat 

dan jaring-jaring antar bangun ruang 

dalam sebuah tabel pada group 

resume.(elaborasi) 

5. Siswa bersama guru 

merencanakan 

11. Siswa mendapat kupon bermain 

untuk memainkan permainan 
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Kegiatan Langkah 

Pembelajaran melalui 

Model PjBL Variasi 

Group Resume dengan 

Media Permainan 

BuHaRun 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

proyek yang tersirat 

dalam permainan 

berburu harta karun 

berburu harta karun. 

Dalam permainan berburu harta 

karun terdapat proyek yang harus 

diselesaikan siswa secara 

kelompok, dengan menyelesaikan 

soal-soal pada setiap pos harta 

karun terlebih dahulu 

12. Siswa bersama dengan guru 

merencanakan desain proyek yang 

tersirat dalam permainan berburu 

harta karun (elaborasi) 

13. Siswa memainkan 

permainan berburu 

harta karun dan 

membuat jadwal 

pelaksanaan proyek 

13. Siswa memainkan permainan 

berburu harta karun dan membuat 

jadwal pelaksanaan proyek 

(elaborasi) 

14. Guru memantau 

siswa dalam 

memainkan 

permainan dan 

penyelesaian proyek 

14. Guru memantau siswa dalam 

memainkan permainan berburu harta 

karun dan memantau penyelesaian 

proyek  

15. Siswa menampilkan 

hasil proyek dan 

guru memberikan 

penilaian 

15. Siswa mempresentasikan hasil 

proyek kelompok 

16. Guru memberi penilaian terhadap 

hasil proyek siswa  

17. Guru memberi 

penguatan, 

simpulan, 

penegasan, terhadap 

proyek dan kegiatan 

pembelajaran 

17. Memberi penguatan, simpulan, dan 

penegasan terhadap proyek dan 

kegiatan pembelajaran (konfirmasi) 

 

18. Guru memberi 

umpan balik dan 

refleksi serta 

merncanakan tindak 

lanjut 

18. Guru memberikan umpan balik dan 

refleksi serta merencanakan 

pembelajaran berikutnya 

(konfirmasi) 

19. Memberikan reward kepada siswa 

yang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. (konfirmasi) 

 

 

 

 

 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sebagai refleksi dari 

pembelajaran. 

2. Memberi evaluasi berupa latihan 

soal kepada siswa. 

3. Melakukan penilaian hasil belajar. 
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Kegiatan Langkah 

Pembelajaran melalui 

Model PjBL Variasi 

Group Resume dengan 

Media Permainan 

BuHaRun 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Penutup  4. Merencanakan pembelajaran 

berikutnya 

5. Mengajak semua siswa berdoa 

menurut kepercayaan masing-

masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

 

 

 

 

 

15 menit  

 

I.  Penilaian 

1. Teknik penilaian : tes, nontes 

a. Tes   : tes hasil belajar 

b. Nontes   : pengamatan dan penilaian kerja produk 

2. Prosedur penilaian : tes di proses, tes akhir 

a. Tes awal  : tidak ada 

b. Tes di proses  : hasil resume, kartu soal permainan harta karun 

c. Tes akhir   : lembar kerja dan evaluasi 
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3. Jenis penilaian : tertulis, nontertulis 

a. Tertulis   : LKS , permainan harta karun, dan latihan soal 

b. Nontertulis  : pengamatan kerja kelompok 

4. Bentuk tes  : uraian 
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LEMBAR GROUP RESUME SISWA 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

Petunjuk   

1. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

2. Lengkapilah tabel berikut ini dengan menuliskan nomor pada jaring-jaring yang 

termasuk sisi, titik sudut, dan rusuknya, simpulkan apa sifatnya berdasar 

analisismu dengan jaring-jaring tersebut! 

 

 

 

 

No  Bangun 

Ruang 

Jaring-jaring Sifat-sifat Perbedaan  

1. Balok  

 

 

  

2. Kubus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan, ambil kupon bermainmu 

Ayo Berlatih 

me-resume 

Aku masih 

ingat 

 

 

 

Nilai  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

Petunjuk   

1. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

2. Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang 

disediakan yang merupakan jaring-jaring balok maupun kubus yang benar! 

Jaring-jaring Kubus Jaring-jaring Balok 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

No 

Soal 

Soal  Ranah 

Soal  

1. Berikan contoh benda-benda di lingkungan sekitarmu 

yang termasuk dalam bangun ruang dan tulis nama 

bangun ruangnya! 

C2 

2. a. Sebutkan macam-macam bangun ruang yang kamu 

ketahui!  

C1 

b. Gambarlah  bangun ruang yang telah kamu sebutkn 

pada soal a, tunjukkan 

C3 

3. a. gambar di samping merupakan jaring-jaring…  

C4 b. berapa jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya? 

c. apabila 4 sebagai alas, yang merupakan tutupnya 

nomor berapa? 

4. Bandingkan jaring-jaring balok dengan kubus, dengan 

menggambarkan jaring-jaring benda di bawah ini! 

C5 

5. Gambarlah jaring-jaring bangun berikut beserta 

penampakan sisinya! 

C6 
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SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 DAN 2 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

Petunjuk  

1. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai pemahamanmu! 

 

1. Berikan contoh benda-benda di lingkungan sekitarmu yang termasuk dalam 

bangun ruang dan tulis nama bangun ruangnya! 

2. a. Sebutkan macam-macam bangun ruang yang telah kamu ketahui! 

b. Gambarlah bangun ruang yang telah kamu sebutkan pada soal a, tunjukkan 

yang merupakan sisi, rusuk, dan  titik sudutnya! 

3.  

 

 

 

 

 

a. Gambar di atas  merupakan jaring-jaring..... 

b. Berapa jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya? 

c. Apabila 4 sebagai alas, yang merupakan tutupnya adalah nomor? 

4. Bandingkan jaring-jaring balok dengan kubus, dengan menggambar jaring-

jaring benda di bawah ini! 

    

5. Gambarlah jaring-jaring bangun berikut beserta penampakannya! 

  

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

6 

7 
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KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN 

EVALUASI SIKLUS I 

 

No Soal Jawaban Skor 

1. Benda yang berbentuk bangun  ruang adalah 

Lemari  

Celengan 

Topi ulang tahun 

Caping 

Tempat pensil 

Kotak tisu 

Bola 

Penghapus  

1 

lemari (berbentuk balok) 

celengan (berbentuk tabung) 

topi ulang tahun (berbentuk kerucut) 

caping (berbentuk kerucut) 

tempat pensil (berbentuk kubus) 

kotak tisu (berbentuk balok) 

bola (berbentuk bola) 

penghapus (berbentuk balok) 

2 

2. a. Macam-macam bangun ruang 

Kubus, balok, kerucut, tabung, bola 

2 

b. Gambar  

                           Titik sudut 

 Sisi  

 Rusuk  

      Kubus  

4 
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                              Titik sudut 

                              Sisi  

 Rusuk  

Balok  

 

 Sisi tutup/ alas 

  

 Selimut tabung 

 

Tabung  

 Titik puncak 

 

 Selimut kerucut 

 

 Alas  

Kerucut  

 

  Selimut bola  

      

     Bola  

3. a. jaring-jaring balok 2 

b. 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut 2 

c. Jika 4 sebagai alas, tutupnya nomor 2 3 

4.  

 Alas  

                                                          Tutup  

 

                                   Gambar depan  

7 
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Kotak balsam (berbentuk kubus) 

 

 

 

                                   Tutup  

 

                                                        Alas  

Kotak tissue (berbentuk balok) 

5.  

                                         Alas  

                                                                 Tutup  

                                           Sisi depan  

 

(Jawaban bervariatif sesuai kemampuan siswa 

memaknai gambar sisi depan dan bentuk jaring-jaring). 

8 

Skor total 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322 

 

 

BAHAN AJAR 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Standar Kompetensi 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

Kompetensi Dasar 

8.1   Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

8.2   Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

Indikator  

8.2.1 Membuktikan jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus 

8.2.2 Membandingkan sifat-sifat antar bangun ruang balok dan kubus 

8.2.3 Membandingkan jaring-jaring antar bangun ruang balok dan kubus  

8.2.4 Mendesain sebuah prakarya/proyek yang sesuai dengan sifat-sifat dan 

jaring-jaring bangun ruang 

8.2.5 Membuat prakarya/ produk berdasar konsep sifat-sifat dan jaring-jaring 

bangun ruang 

APERSEPSI  

Guru memulai pembelajaran dengan mengulang materi pelajaran 

sebelumnya (flash back). “Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mengenal dan 

memahami sifat-sifat bangun ruang dan bagaimana jaring-jaring bangun ruang 

diperoleh. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan lebih mengulas materi 

tersebut lebih dalam lagi. Ibu harap pada pembelajaran hari ini, kalian dapat 

membuktikan jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus, membandingkan 

jaring-jaring antar bangun ruang, membandingkan sifat-sifat antar bangun ruang, 

mendesain sebuah prakarya/ produk yang sesuai dengan sifat-sifat dan jaring-

jaring bangun ruang, serta membuat produk/prakarya berdasar konsep sifat-sifat 

dan jaring-jaring bangun ruang”. 
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PERTANYAAN ESENSIAL 

Guru memberi pertanyaan esensial kepada siswa, “Apakah jaring-jaring 

balok maupun kubus hanya ada 1 macam saja?”. Siapa yang dapat menjawab dan 

menjelaskannya kepada Ibu? Ya. Benar, jaring-jaring kubus maupun balok tidak 

hanya 1 macam saja. Sekarang, untuk lebih memperjelas bahwa jaring-jaring 

balok maupun kubus tidak hanya 1 macam, Ibu akan mengajak kalian untuk 

melakukan percobaan. 

MEMBAGI KELOMPOK GROUP RESUME DAN MENJELASKAN 

MATERI DENGAN PERCOBAAN DI BANTU ALAT PERAGA 

Sebelum kita memulai percobaannya, Ibu akan membagi kalian dalam 5 

kelompok. (guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok). Guru memberikan 2 

bangun ruang yang sama pada setiap kelompok, kemudian meminta 2 orang siswa 

untuk membuka atau membongkar bangun ruang tersebut dengan menggunting 

rusuknya, dengan beda rusuk yang dijadikan sebagai awalan menggunting. Atau 

menggunakan bangun ruang yang telah disiapkan, yang telah di modifikasi sesuai 

jaring-jaring bangun ruang asli (tanpa sayap perekat) untuk menanamkan konsep 

pada siswa. 

Seperti ilustrasi berikut: 

 

 

Hasil potongan siswa A 

Hasil potongan siswa B 
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Bagaimana hasilnya anak-anak? 

Apakah jaring-jaring balok maupun kubus hanya satu macam? 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum paham. “adakah dari kalian yang kurang paham denga materi ini?” 

MENGERJAKAN LKS DAN MELAKSANAKAN GROUP RESUME 

Kalau tidak ada yang bertanya, untuk menguji kemampuan dan pemahaman 

kalian, kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom 

yang telah disediakan yang merupakan jaring-jaring balok maupun kubus! 

Pada jaring-jaring tersebut, kalau kalian teliti (jeli) dalam mengamatinya, 

kalian akan dengan mudah mengetahui sifat-sifat bangun ruang seperti yang telah 

kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ibu akan memberi kalian contoh, coba 

kalian perhatikan! 

 

Jaring-jaring di atas merupakan jaring-jaring kubus, karena memiliki sifat-sifat 

seperti bangun kubus. Dapat dibuktikan yakni: 

 Memiliki 6 buah sisi yang berukuran sama 

 Memiliki 12 rusuk dengan panjang yang sama 

2 4 5 

3 

6 

1 

Hasil potongan siswa B 

Hasil potongan siswa A 
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 Memiliki 8 titik sudut dengan besar sudut yang sama 

MELAKUKAN PERMAINAN BERBURU HARTA KARUN; 

MERANCANG, MELAKSANAKAN, DAN MEMPRESENTASIKAN 

PROYEK; SERTA MELAKUKAN EVALUASI 

Mudah bukan menentukan sifat-sifat bangun ruang dari jaring-jaringnya. 

Sekarang kamu bandingkan jaring-jaring dan sifat-sifat kubus dengan balok. 

Setelah itu kalian dapat bermain permainan berburu harta karun. Guru meminta 

siswa membandingkan jaring-jaring dan sifat-sifat balok dengan kubus pada 

kertas resume, setelah selesai siswa diberi kupon bermain lalu memainkan 

permainan berburu harta karun yang di dalamnya terdapat soal-soal di setiap 

posnya dan yang terakhir siswa harus mendesain proyek pembuatan prakarya 

yang sesuai dengan materi pembelajaran hari ini dan membuatnya kemudian 

mempresentasikan. Setelah itu, guru memberi refleksi, penegasan, konfirmasi, 

penilaian proyek, kemudian melakukan evaluasi akhir siklus. 

No  Bangun 

Ruang 

Jaring-jaring Sifat-sifat Perbedaan  

1. Balok  

 

 

  

2. Kubus   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Nama Sekolah :  SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester :  IVA/2  

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi   : Benda-benda dan bangun datar 

simetris 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

Hari/Tanggal :   

 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

B. Kompetensi Dasar 

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris 

C.  Indikator  

8.3.1 Mendefinisikan benda-benda dan bangun datar simetris  

8.3.2 Memberikan contoh benda-benda disekitar yang simetris  

8.3.3 Menunjukkan kesimetrisan (sumbu simetri) suatu benda atau bangun 

datar 

D.  Tujuan Pembelajaran   

1. Melalui percobaan dan penjelasan guru, siswa dapat mnedefinisikan benda-

benda dan bangun datar simetrisminimal pengertiannya dengan benar. 

LAMPIRAN 9 
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2. Melalui permainan berburu harta karun dan analisis, siswa dapat 

memberikan contoh benda-benda di sekitar yang simetris minimal 2 contoh 

dengan tepat. 

3. Melalui analisis dan group resume, siswa dapat menunjukkan kesimetrisan 

(sumbu simetri) suatu benda atau gambar bangun datar minimal 3 gambar 

dengan benar. 

E.  Materi Pembelajaran 

1. Macam-macam bangun datar 

2. Benda-benda dan bangun datar yang simetris 

3. Sumbu simetri 

F.  Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model dan Metode Pembelajaran 

a. Group Resume 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi dan percobaan 

d. Pemberian tugas  

2. Model Pembelajaran  

Project Based Learning (PjBL) 

G. Media dan Sumber Belajar  

1. Media 

a. Media Permainan Berburu Harta Karun 

c) Benda-benda di sekitar dan bangun datar  

d) Gambar berbagai bangun yang simetris dan asimetris 

2. Sumber Belajar 

a. Burhan dan Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika Untuk SD dan MI 

kelas IV.Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

b. Karim, dkk. 2009. Pendidikan Matematika 2.Jakarta: Universitas 

Terbuka 
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c. Suharjana, Agus. 2008. Pengenalan Bangun Datar dan Sifat-sifatnya 

di SD. Yogyakarta: P4TK 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan  

 1. Salam pembuka 

2. Mengajak semua siswa 

berdo‟a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing.  

3. Melakukan komunikasi  

tentang kehadiran siswa. 

Apersepsi: 

Guru mengulang sedikit 

materi pembelajara 

sebelumnya (flash back) 

untuk mengingatkan siswa 

tentang bangun datar. 

Masih ingatkah kalian 

tentang bangun datar? Siapa 

yang masih ingat bangun 

datar? Setelah kita belajar 

tentang bangun ruang, 

adakah yang sudah lupa 

dengan bangun datar? 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Guru memberikan 

pertanyaan esensial 

untuk memulai 

pembelajaran 

1. Guru memberi pertanyaan 

esensial menstimulus 

imajinasi siswa terhadap 

nateri yang akan dipelajari 

(eksplorasi) 

“siapa yang masih mengenal 

bangun datar? Coba kalian 

sebutkan macam-macam 

bangun datar!” 

“bangun datar apa yang jika 

di lipat kedua sisinya saling 

berimpit?” 

Silakan yang bisa menjawab 

untuk maju kedepan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22. Guru 

mengelompokkan 

siswa  dalam beberapa 

14. Guru mengelompokkan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

dengan beranggotakan 4-5 
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Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

kelompok dengan 

anggota 4-5 orang 

anak setiap 

kelompoknya  

siswa setiap kelompoknya 

(eksplorasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit 

3. Guru menjelaskan materi 

kepada siswa disertai 

bantuan alat peraga 

berupa benda konkret 

15. Guru menjelaskan materi 

kepada siswa dengan bantuan 

alat peraga berupa benda 

konkrit (eksplorasi) 

Yaitu dengan melipat kertas 

yang telah dibentuk persegi 

panjang dan jajar genjang. 

Sekarang, coba kalian ambil 

benda di sekitar meja kalian 

yang merupakan salah satu 

bentuk bangun datar, 

kemudian lipatlah lihat apakah 

kedua sisi luarnya saling 

berimpit? 

16. Siswa melipat kertas buku 

mereka, dan melihat hasilnya 

(elaborasi) 

17. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis lipatan kertas 

setiap anggota kelompoknya, 

yang menggunakan kertas 

dengan bentuk berbeda apakah 

hasil lipatannya sama. 

(eksplorasi) 

4. Guru menjelaskan aturan 

group resume dan 

permainan berburu 

harta karun 

18. Guru menjelaskan kegiatan 

pembelajaran dengan variasi 

group resume dan media 

permainan berburu harta karun 

(eksplorasi) 

 

5. Siswa melakukan 

percobaan dan 

menganlisis benda 

konkret yang diberikan 

19. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis lipatan kertas 

setiap anggota kelompoknya, 

yang menggunakan kertas 

dengan bentuk berbeda apakah 

hasil lipatannya sama. 

(eksplorasi) 

20. Siswa diminta untuk maju ke 

depan kelas menggambar hasil 

percobaannya (elaborasi) 
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Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

21. Siswa yang lain diminta untuk 

menunjukkan dan menjelaskan 

maksud gambar yang ada di 

depan kelas (elaborasi) 

22. Guru memberi tambahan 

penegasan bahwa benda yang 

dilipat kedua sisi luarnya 

saling berimpitan dinamakan 

benda yang simetris, yang 

ditandai dengan lipatan yang 

berukuran sama. (eksplorasi) 

23. Siswa memperhatikan 

penjelasan definisi benda 

maupun bangun datar simetris 

(elaborasi) 

24. Siswa memperhatikan 

beberapa gambar bangun datar 

yang simetris, kemudian siswa 

diminta menunjukkan 

mengapa bangun itu dikatakan 

simetris (menunjukkan sumbu 

simetris) (elaborasi) 

6. Siswa melakukan 

group resume  

25. Siswa melakukan group 

resume setelah saling bertukar 

pendapat dengan bimbingan 

guru (elaborasi) 

26. Siswa melakukan group 

resume yakni dengan 

menunjukkan sumbu simetris 

beserta alasan bangun 

dikatakan simetris (elaborasi) 

27. Siswa mengemukakan hasil 

group resume mereka secara 

kelompok (konfirmasi) 

28. Guru memberi penguatan dan 

klarifikasi 

7. Siswa bersama dengan 

guru merencanakan 

proyek yang tersirat 

dalam permainan 

berburu harta karun 

29. Siswa mendapat kupon 

bermain untuk memainkan 

permainan berburu harta 

karun. 

Dalam permainan berburu 

harta karun terdapat proyek 

yang harus diselesaikan siswa 

secara kelompok, dengan 

menyelesaikan soal-soal pada 

setiap pos harta karun terlebih 



331 

 

 

Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

dahulu 

8. Siswa memainkan 

permainan berburu 

harta karun dan 

membuat jadwal 

pelaksanaan proyek 

30. Siswa bersama dengan guru 

merencanakan desain proyek 

yang tersirat dalam permainan 

berburu harta karun (elaborasi) 

31. Siswa memainkan permainan 

berburu harta karun dan 

membuat jadwal pelaksanaan 

proyek (elaborasi) 

9. Guru memantau siswa 

dalam memainkan 

permainan dan 

penyelesaian proyek 

32. Guru memantau siswa dalam 

memainkan permainan 

berburu harta karun dan 

memantau penyelesaian 

proyek  

10. Siswa menampilkan 

hasil proyek dan guru 

memberikan penilaian 

33. Siswa mempresentasikan hasil 

proyek kelompok 

34. Guru memberi penilaian 

terhadap hasil proyek siswa  

11. Guru memberi 

penguatan, simpulan, 

penegasan, terhadap 

proyek dan kegiatan 

pembelajaran 

35. Memberi penguatan, simpulan, 

dan penegasan terhadap 

proyek dan kegiatan 

pembelajaran (konfirmasi) 

12. Guru memberi umpan 

balik dan refleksi serta 

merncanakan tindak 

lanjut 

36. Guru memberikan umpan 

balik dan refleksi serta 

merencanakan pembelajaran 

berikutnya (konfirmasi) 

37. Memberikan reward kepada 

siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

(konfirmasi) 

 

 

 

 

Penutup  

 6. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sebagai refleksi 

dari pembelajaran. 

7. Memberi evaluasi berupa 

latihan soal kepada siswa. 

8. Melakukan penilaian hasil 

belajar. 

9. Merencanakan pembelajaran 

berikutnya 

10. Mengajak semua siswa berdoa 

menurut kepercayaan masing-

masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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I.  Penilaian 

1. Teknik penilaian : tes, nontes 

a. Tes   : tes hasil belajar 

b.  Nontes   : pengamatan dan penilaian kerja produk 

2. Prosedur penilaian : tes di proses, tes akhir 

a. Tes awal  : tidak ada 

b. Tes di proses  : hasil resume, kartu soal permainan harta karun 

c. Tes akhir   : latihan soal 

3. Jenis penilaian  : tertulis, nontertulis 

a. Tertulis   : LKS, permainan harta karun, dan latihan soal 

b. Nontertulis  : pengamatan kerja kelompok 

4. Bentuk tes  : uraian 
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LEMBAR GROUP RESUME SISWA 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

Petunjuk   

1. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

2. Lengkapilah tabel berikut ini sesuai contoh! 

 

 

 

No Bangun Datar Alasan 

Dikatakan 

Simetris 

Gambar Sumbu 

Simetris 

1.  

 

 

 

Persegi Panjang 

Karena jika 

dilipat, kedua sisi 

luarnya saling 

berimpitan. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

  

4.  

 

 

 

 

 

  

5.  

 

 

 

 

  

Ayo Berlatih 

me-resume 

 

 

 

Nilai  
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

Petunjuk   

a. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

b. Lengkapilah tabel berikut ini sesuai contoh! Tuliskan kemudian gambarlah 

benda di lingkungan sekitar kita yang berbentuk simetris 

 

No Nama benda di 

sekitar 

Gambar simetris benda 

1. Kupu- kupu  

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

Nilai  
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BAHAN AJAR 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Standar Kompetensi 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

Kompetensi Dasar 

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris 

Indikator  

8.3.1 Mendefinisikan benda-benda dan bangun datar simetris  

8.3.2 Memberikan contoh benda-benda disekitar yang simetris  

8.3.3 Menunjukkan kesimetrisan (sumbu simetri) suatu benda atau bangun 

datar 

 

MEMBERIKAN PERTANYAAN ESENSIAL 

Guru membuka pembelajaran seperti biasa dengan memberikan 

pertanyaan esensial untuk mengembangkan imajinasi siswa dan khusunya untuk 

menstimulus kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. “Kalian sudah dapat 

membedakan antara bangun ruang dengan bangun datar, bukan? Masih ingatkah 

kalian dengan bangun datar? Pada pembelajaran di kelas 1, 2, 3 pun kalian sudah 

diajarkan bangun datar. Sekarang, berikan ibu contoh bangun datar! Siapa yang 

berani ke depan kelas untuk menggambar bangun datar?” 

Ya. Bagus. Gambar yang bagus. Apa saja bangun datar selain yang di 

gambar di depan? Yak betul. Bangun datar meliputi bangun persegi panjang, 

persegi, segitiga, segilima, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, trapezium, dan 

sebagainya. 
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MENYAMPAIKAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

Nah, sekarang coba kita pikirkan, benda di sekitar kita yang merupakan 

bangun datar apa saja? Yang dekat dengan meja kalian misalnya? Ini Ibu 

membawa selembar kertas. Kertas ini berbentuk apa? Ya. Benar, berbentuk 

persegi panjang. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar 

benda-benda dan bangun datar yang simetris. Ibu harap pada pembelajaran hari ini 

kalian dapat mendefinisikan benda-benda dan bangun datar simetris, memberikan 

contoh benda-benda disekitar yang simetris, dan menunjukkan kesimetrisan 

(sumbu simetris) bangun atau benda yang simetris. 

MENJELASKAN MATERI DENGAN PERCOBAAN DAN ALAT 

PERAGA 

Apakah simetris itu? Adakah yang mungkin sudah tahu? Kalau belum ada 

yang tahu, agar kalian lebih paham, ayo kita melakukan percobaan. Sebelum 

melakukan percobaan, seperti biasa Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. 

Sekarang, ambil selembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Kemudian 

lipatlah kertas itu sampai kedua sisi luarnya berimpit. Lihat apa yang terjadi? 

Dapatkah kertas yang berbentuk persegi panjang itu dilipat tepat berhimpitan? 

Adakah bekas lipatannya? 

Kertas yang berbentuk persegi panjang tersebut jika dilipat dengan sisi 

luarnya tetap berimpit maka dapat dikatakan bahwa kertas berbentuk persegi 

panjang itu SIMETRIS. Dan bekas lipatan yang terjadi karena kertas tersebut 

dlipat dinamakan SUMBU SIMETRI. 

Adakah yang belum mengerti? Jika kalian belum paham, perhatikan 

penjelasan Ibu: 

BANGUN SIMETRIS adalah bangun yang dapat dilipat (dibagi) menjadi dua 

bagian yang sama persis baik bentuk maupun besarnya. Sedangkan, SUMBU 

SIMETRI atau GARIS SIMETRI adalah garis lipat yang menentukan benda 

simetris 
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Perhatikan penjelasan berikut! 

 

 

Persegi Panjang         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, persegi panjang merupakan bangundatar simetris, dengan 2 buah 

sumbu simetri 

Bandingkan dengan percobaan berikut! 

 

 

       

 

 

 

 

 

Di lipat 

Sumbu Simetri 

Sumbu Simetri 

Lipatlah menurut 

titik-titik yang telah 

digambar 

Lipatan tidak terbentuk sesuai 

yang telah di garis 

TIDAK 

SIMETRIS 
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Jadi, jajar genjang bukan merupakan bangun datar simetris atau disebut 

asimetris 

Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. Setelah di rasa cukup, guru meminta siswa untuk meresume, yakni 

siswa harus melengkapi tabel bangun datar yang simetris, alasan dikatakan 

simetris, dan gambar sumbu simetrinya.  

MELAKUKAN GROUP RESUME 

Yang kemudian setelah siswa selesai melakukan group resume akan 

mendapatkan kupon bermain permainan berburu harta karun.  

Nah, anak-anak jika kalian semua sudah mengerti silakan kalian kerjakan resume 

tabel ini bersama anggota kelompok kalian yang lain, setelah selesai kalian akan 

Ibu beri kupon bermain untuk permainan berburu harta karun.  

 

MELAKUKAN PERMAINAN, MERENCANAKAN DAN MEMBUAT 

PROYEK, SERTA MELAPORKAN (MEMPRESENTASIKAN) 

Setelah siswa menyelesaikan group resume, siswa melaporkan hasil 

pekerjaan mereka dan kelompok lain maupun guru saling mengomentari dan 

memberikan pembenaran. Kemudian, siswa bermain permainan berburu harta 

karun dengan bermain sambal menyelesaikan soal yang ada di setiap pos untuk 

sampai ke pos harta karun yang terdapat proyek membuat prakarya sesuai dengan 

konsep benda dan bangun datar simetris. Yaitu siswa harus mendesain rencana 

proyek membuat prakarya gantungan kunci yang sesuai konsep bangun simetris 

yang dibahas hari ini, guru memantau pelaksanaan proyek, memberi penilain, dan 

menutup pembelajaran dengan refleksi, konfirmasi, dan penegasan. 

GURU MELAKUKAN REFLEKSI DAN KONFIRMASI 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Nama Sekolah :  SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester :  IVA/2  

Mata Pelajaran :  Matematika 

Materi   : Benda-benda dan bangun datar 

simetris 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

Hari/Tanggal :   

 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

B. Kompetensi Dasar 

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris 

C. Indikator  

8.3.4 Menganalisis suatu benda atau bangun datar termasuk simetris atau 

asimetris 

8.3.5 Menentukan banyaknya simetri lipat suatu benda dan bangun datar  

8.3.6 Membuat proyek benda dari kumpulan bangun datar simetris. 

D. Tujuan Pembelajaran   

1. Melalui pengamatan dan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis suatu 

benda termasuk simetris atau asimetris minimal 3 dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan dan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis suatu 

bangun datar termasuk simetris atau asimetris minimal 3 dengan tepat. 
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3. Melalui percobaan dan group resume, siswa dapat menentukan banyaknya 

simetri lipat suatu benda, minimal 2 benda dengan benar. 

4. Melalui percobaan dan group resume, siswa dapat menentukan banyaknya 

simetri lipat suatu bangun datar, minimal 2 benda dengan benar. 

5. Melalui permainan dan proyek, siswa dapat membuat prakarya dari 

kumpulan bangun datar simetris minimal berkelompok dengan benar. 

E.  Materi Pembelajaran 

1. Macam-macam bangun datar  

2. Benda-benda dan bangun datar yang simetris - tidak simetris 

3. Sumbu simetri atau garis simetris 

4. Simetri lipat 

F.  Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model dan Metode Pembelajaran 

a. Group Resume 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi dan percobaan 

d. Pemberian tugas  

2. Model Pembelajaran  

 Project Based Learning (PjBL) 

G. Media dan Sumber Belajar  

1. Media 

a. Media Permainan Berburu Harta Karun 

b. Gambar berbagai bangun yang simetris dan asimetris 

c. Gambar Abjad/Alphabet yang simetris-tidak simetris 
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2. Sumber Belajar 

a. Burhan dan Astuty. 2008. Ayo Belajar Matematika Untuk SD dan MI 

kelas IV.Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

b. Karim, dkk.2009. Pendidikan Matematika 2. Jakarta: Universitas 

Terbuka 

c. Suharjana, Agus. 2008. Pengenalan Bangun Datar dan Sifat-sifatnya 

di SD. Yogyakarta: P4TK 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media 

Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan  

 1. Salam pembuka 

2. Mengajak semua siswa berdo‟a 

menurut agama dan keyakinan 

masing-masing.  

3. Melakukan komunikasi  tentang 

kehadiran siswa. 

4. Apersepsi: 

Guru mengulang sedikit materi 

pembelajara sebelumnya (flash 

back) untuk mengingatkan siswa 

tentang kesimetrisan bangun 

datar. 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru memberikan 

pertanyaan esensial 

untuk memulai 

pembelajaran 

1.  Guru memberi pertanyaan esensial 

menstimulus imajinasi siswa 

terhadap nateri yang akan 

dipelajari (eksplorasi) 

“anak-anak pada pembelajaran 

yang lalu, kalian telah mahir dan 

pandai dalam mengidentifikasi 

bangun datar yang simetris. 

Apakah kalian pernah berfikir, 

adakah bangun datar yang tidak 

simetri?” 

“siapa yang dapat 

menjawabnya?” 

Silakan yang bisa menjawab 
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Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media 

Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk maju kedepan kelas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit 

3. Guru 

mengelompokkan 

siswa  dalam 

beberapa kelompok 

dengan anggota 4-5 

orang anak setiap 

kelompoknya  

2. Guru mengelompokkan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

dengan beranggotakan 4-5 siswa 

setiap kelompoknya (eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan 

materi kepada siswa 

disertai bantuan alat 

peraga berupa benda 

konkret 

3. Siswa diminta untuk mengecek 

jawaban teman-temannya di depan 

kelas dengan membuktikannya 

seperti percobaan pada 

pembelajaran sebelumnya 

(elaborasi) 

4. Siswa memperhatikan  penjelasan 

dan pembenaran guru (elaborasi) 

5. Guru menjelaskan materi kepada 

siswa dengan bantuan alat peraga 

berupa benda konkrit (eksplorasi) 

Sekarang, coba kalian buktikan 

huruf abjad ini apakah simetris? 

lipatlah lihat apakah kedua sisi 

luarnya saling berimpit? 

Bagaimana hasilnya?”huruf apa 

saja yang simetris dan asimetris? 

4. Guru menjelaskan 

aturan group resume 

dan permainan 

berburu harta karun 

4. Guru menjelaskan kegiatan 

pembelajaran dengan variasi 

group resume dan media 

permainan berburu harta karun 

(eksplorasi) 

 

5. Siswa melakukan 

percobaan dan 

menganlisis benda 

konkret yang 

diberikan 

5. Siswa melipat kertas yang telah 

dibentuk berbagai abjad yang 

disediakan guru kemudian siswa 

melipatnya dan melihat hasilnya 

(elaborasi) 



343 

 

 

Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media 

Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

 

 

Kegiatan Inti 

 

6. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis lipatan kertas 

berbentuk abjad setiap anggota 

kelompoknya simetris atau 

asimetris dan berapa jumlah 

simetri lipatnya. (eksplorasi) 

7. Siswa diminta untuk maju ke 

depan kelas menggambar hasil 

percobaannya (elaborasi) 

8. Siswa yang lain diminta untuk 

menunjukkan dan menjelaskan 

maksud gambar yang ada di 

depan kelas (elaborasi) 

9. Guru memberi tambahan 

penegasan bahwa benda yang 

dilipat kedua sisi luarnya saling 

berimpitan dinamakan benda 

yang simetris, yang ditandai 

dengan lipatan yang berukuran 

sama persis. Dan benda yang jika 

dilipat tidak menunjukkan ukuran 

dan bentuk yang sama persisi 

dinamakan benda tidak simtris 

(eksplorasi) 

10. Guru menjelaskan definisi benda 

maupun bangun datar simetris dan 

asimetris(eksplorasi) 

11. Guru menjelaskan definisi dan 

konsep simetri lipat (eksplorasi) 

12. Guru memberikan beberapa 

gambar bangun datar yang 

simetris dan asimetris, kemudian 

siswa diminta mengelompokkan 

mana yang simetris dan asimetris 

dalam kegiatan group resume. 

(elaborasi) 
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Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media 

Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

6. Siswa melakukan 

group resume  

13. Siswa melakukan group resume 

setelah saling bertukar pendapat 

dengan bimbingan guru (elaborasi) 

14. Siswa melakukan group resume 

yakni dengan mengelompokkan 

bangun datar dalam bentuk 

simetris atau asimetris (elaborasi) 

15. Siswa mengemukakan hasil group 

resume mereka secara kelompok 

(konfirmasi) 

16. Guru memberi penguatan dan 

klarifikasi 

7. Siswa bersama dengan 

guru merencanakan 

proyek yang tersirat 

dalam permainan 

berburu harta karun 

17. Siswa mendapat kupon bermain 

untuk memainkan permainan 

berburu harta karun. 

Dalam permainan berburu harta 

karun terdapat proyek yang harus 

diselesaikan siswa secara 

kelompok, dengan menyelesaikan 

soal-soal pada setiap pos harta 

karun terlebih dahulu 

18. Siswa memainkan 

permainan berburu 

harta karun dan 

membuat jadwal 

pelaksanaan proyek 

19. Siswa bersama dengan guru 

merencanakan desain proyek yang 

tersirat dalam permainan berburu 

harta karun (elaborasi) 

20. Siswa memainkan permainan 

berburu harta karun dan membuat 

jadwal pelaksanaan proyek 

(elaborasi) 

19. Guru memantau 

siswa dalam 

memainkan 

permainan dan 

penyelesaian proyek 

21. Guru memantau siswa dalam 

memainkan permainan berburu 

harta karun dan memantau 

penyelesaian proyek  

20. Siswa menampilkan 

hasil proyek dan guru 

memberikan 

penilaian 

23. Siswa mempresentasikan hasil 

proyek kelompok 

24. Guru memberi penilaian terhadap 

hasil proyek siswa  

22. Guru memberi 

penguatan, simpulan, 

penegasan, terhadap 

proyek dan kegiatan 

pembelajaran 

23. Memberi penguatan, simpulan, 

dan penegasan terhadap proyek 

dan kegiatan pembelajaran 

(konfirmasi) 

24. Guru memberi 

umpan balik dan 

refleksi serta 

25. Guru memberikan umpan balik 

dan refleksi serta merencanakan 

pembelajaran berikutnya 
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Kegiatan  Langkah Pembelajaran 

melalui Model PjBL 

Variasi Group Resume 

dengan Media 

Permainan 

Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

merncanakan tindak 

lanjut 

(konfirmasi) 

26. Memberikan reward kepada siswa 

yang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. (konfirmasi) 

 

 

 

 

Penutup  

 1. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sebagai refleksi dari 

pembelajaran. 

2. Memberi evaluasi berupa latihan 

soal kepada siswa. 

3. Melakukan penilaian hasil belajar. 

4. Merencanakan pembelajaran 

berikutnya 

5. Mengajak semua siswa berdoa 

menurut kepercayaan masing-

masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

I.  Penilaian 

1. Teknik penilaian : tes, nontes 

a. Tes   : tes hasil belajar 

b. Nontes  : pengamatan dan penilaian kerja produk 

2. Prosedur penilaian : tes di proses, tes akhir 

a. Tes awal : tidak ada 

b. Tes di proses  : hasil resume, kartu soal permainan harta karun 

c. Tes akhir  : latihan soal  
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3. Jenis penilaian : tertulis, nontertulis 

a. Tertulis  : LKS , permainan harta karun, dan latihan soal 

b. Nontertulis  : pengamatan kerja kelompok 

4. Bentuk tes  : uraian 
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LEMBAR GROUP RESUME SISWA 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

Petunjuk   

1. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

2. Lengkapilah tabel berikut ini sesuai contoh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Berbentuk simetris adalah nomor 

……………………………………………………………………………………… 

Berbentuk asimetris adalah nomor 

……………………………………………………………………………………… 

Ayo Berlatih 

me-resume 

 

 

 

Nilai  

1 
2 

3 4 

5 

6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

15 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

No 

Soal 

Soal Ranah 

Soal 

1. Sebutkan bangun datar yang simetris! C1 

2. Berikan 3 contoh benda di sekitarmu yang simetris 

dan tentukan banyaknya simetri lipat! 

C2 

3. Tunjukkan sumbu simetri pada huruf H dan W 

dengan gambar! 

C3 

4. LABSCHOOL Berapa banyaknya huruf yang 

asimetris pada tulisan di samping, dan huruf apa 

saja? 

C4 

5. a. Buatlah gambar 1 bangun datar yang simetris, 

kemudian tunjukkan kesimetrisannya dengan 

memberi tanda sumbu simetri dengan garis! 

C6 

b. Rangkailah 2 bangun datar berikut mnjadi bangun 

datar simetris 

C5 
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SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 DAN 2 

 

Nama : ..................................................... 

Nomor : ..................................................... 

Kelas : ...................................................... 

 

Petunjuk  

1. Tuliskan nama, nomor, dan kelasmu pada kolom yang telah disediakan! 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai pemahamanmu! 

 

 

1. Sebutkan bangun datar yang simetris! 

2. Berikan 3 contoh benda disekitarmu yang simetris! 

3. Tunjukkan sumbu simetri pada huruf H dan W dengan gambar! 

4. LABSCHOOL Berapa jumlah huruf yang asimetris pada tulisan di samping? 

5. a. Buatlah gambar 1 bangun datar yang simetris, kemudian tunjukkan 

kesimetrisannya dengan memberi tanda sumbu simetri dengan garis! 

b. Rangkailah 2 bangun datar di bawah ini agar menjadi bangun datar 

simetris! 
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KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN 

EVALUASI SIKLUS II 

 

No 

Soal 

Jawaban  Skor 

1. Bangun datar yang simetris adalah 

Bangun persegi 

Persegi panjang 

Segitiga sama kaki 

Segitiga sama sisi 

Trapezium siku-siku 

Lingkaran 

 

 

 

2 

2. Benda di sekitar yang simetris: 

 Kupu-kupu 

 Gantungan baju (hanger) 

 Buku 

 Kemeja 

 Celana 

 

 

 

 

3 

 

3. Sesuai jawaban siswa, jika benar per huruf skor 1, sumbu 

simetri huruf H ada 2 (vertical dan horizontal), sumbu 

simetri huruf W ada 1 (horizontal) 

                                                       

Abjad W memiliki                                    Abjad H 

memiliki 

1 simetri lipat                                            2 Simetri lipat 

 

2 
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4. LABSCHOOL jumlah huruf yang asimetris adalah 2 

huruf 

 (L dan S) 

4 

5.  

a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor total 25 

 

 Nilai =   skor     x 100 

  Skor maksimal 
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BAHAN AJAR 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Standar Kompetensi 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 

Kompetensi Dasar 

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris 

Indikator  

8.3.4 Menganalisis suatu benda atau bangun datar termasuk simetris atau 

asimetris 

8.3.5 Menentukan banyaknya simetri lipat suatu bangun datar  

8.3.6 Membuat proyek benda dari kumpulan bangun datar simetris maupun 

tidak simetris 

APERSEPSI SEKALIGUS PERTANYAAN ESENSIAL 

Guru memulai pelajaran dengan memberikan apersepsi “Anak-anak pada 

pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang benda simetris. Masih ingatkah 

kalian, benda simetris itu apa? Dan seperti apa?. Pada pembelajaran hari ini kita 

akan melanjutkan pembahasan tentang benda simetris lebih dalam lagi beserta 

perbedaannya dengan benda yang tidak simetris, kemarin kita sudah 

menyinggungnya sedikit.”  

MENYAMPAIKAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

Ibu harap dalam pembelajaran hari ini kalian dapat menganalisis suatu 

benda termasuk simetris atau tidak simetris (asimetris), merangkai benda atau 

bangun menjadi bangun datar simetris, dan membuat prakarya dari kumpulan 

bangun simetris. 
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PENDALAMAN MATERI DENGAN PERCOBAAN 

Guru memulai pembelajaran dengan mengulas materi yang lalu yang telah 

membahas benda asimetris. Siswa diminta untuk mengambil kertas kemudian 

mengguntingnya menjadi bentuk bangun datar yang beraneka macam, untuk 

membuktikan apakah ada bangun yag tidak simetris. Guru membagi siswa dalam 

5 kelompok, kemudian meminta mereka untuk membuktikan adakah bangun yang 

tidak simetris. Setelah siswa selesai melakukan percobaan bersama anggota 

kelompok yang lain, mereka harus mepresentasikan ke depan kelas. Dengan 

bimbingan guru, guru memberikan penguatan dan membimbing dalam presentasi. 

 

Bangun datar yang tidak simetris atau asimetris adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benda-benda di atas merupakan aimetris karena ketika dilipat tidak 

memiliki bentuk dan ukuran yang sama antar sisinya. Dan juga tidak memiliki 

sumbu simetri 

Dalam Huruf –huruf alphabet juga terdapat huruf yang simetris, seperti: 

ABCDEHIJK 
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MOTUVWXY  

MELAKUKAN GROUP RESUME 

Setelah guru membimbing sisiwa dalam kelompok, guru meminta siswa 

untuk mengelompokkan bangun yang simetris dengan tidak simetris melalui 

group resume. Setelah mereka selesai melakukan group resume, mereka akan 

diberi kupon untuk bermain permainan berburu harta karun yang di dalamnya 

siswa harus menyelesaikan soal-soal dalam setiap pos dan menyelesaikan proyek 

sebelum mereka mendapat harta karunnya. 

Berikut adalah group resume yang harus dilakukan siswa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangun di atas harus dikelompokkan termasuk simetris atau asimetris pada tabel 

seperti di bawah ini 

Bangun datar simetris Bangun datar tidak simetris 
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PEMBENARAN KONSEP DAN PERMAINAN BERBURU HARTA 

KARUN, SERTA MERANCANG DAN MEMBUAT PROYEK 

Setelah siswa selesai, guru memberikan pembenaran dan siswa lanjut 

bermain permainan berburu harta karun, bersama pantauan dan bimbingan guru, 

siswa menyelesaikan soal, kemudian membuat desain rancangan proyek prakarya 

yang dibuat dari kumpulan bangun yang simetris. Setelah selesai, guru 

memberikan penilaian, refleksi dan evaluasi siklus II Pertemuan 1 dan 2.  

Berikut desain proyek merangkai sebuah benda dari bangun simetris maupun 

tidak simetris menjadi bangun simetris. 

 

 

 

 

CONTOH PRODUK ATAU PROYEK 

 

Hiasan dinding dari bentuk simetris 

 

GURU MELAKUKAN EVALUASI DAN PENILAIAN PROYEK SERTA 

REFLEKSI 

 

Menjadi 
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HASIL KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 

 

 

LAMPIRAN 10 
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HASIL KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

 

LAMPIRAN 11 
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HASIL AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

 

 

LAMPIRAN 12 
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HASIL AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

 

LAMPIRAN 13 



361 
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HASIL IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

No  Indikator  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1. Kepedulian guru terhadap siswa 3 3 3 

2. Kenyamanan lingkungan belajar 3 4 3,5 

3. Sikap siswa terhadap pembelajaran 2 3 2,5 

4. Komunikasi antara guru dan siswa 3 3 3 

Jumlah skor 11 13 12 

Kategori Baik  Sangat baik Baik  

 

Mengetahui, 

Wali Kelas IVA  

SD Labschool Unnes 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 14 
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HASIL IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

No  Indikator  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1. Kepedulian guru terhadap siswa 3 3 3 

2. Kenyamanan lingkungan belajar 3 4 3,5 

3. Sikap siswa terhadap pembelajaran 3 3 2,5 

4. Komunikasi antara guru dan siswa 3 4 3 

Jumlah skor 12 14 13 

Kategori Baik  Sangat baik Sangat 

Baik  

 

Mengetahui, 

Wali Kelas IVA  

SD Labschool Unnes 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 15 
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HASIL KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

No  Indikator  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1. Penyusunan materi pembelajaran 3 3 3 

2. Konten materi pembelajaran 2 3 2,5 

Jumlah skor 5 6 5,5 

Kategori  Baik  Sangat Baik  Baik  

 

Mengetahui, 

Wali Kelas IVA  

SD Labschool Unnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 16 
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HASIL KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

No  Indikator  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1. Penyusunan materi pembelajaran 3 3 3 

2. Konten materi pembelajaran 3 3 3 

Jumlah skor 6 6 6 

Kategori  Sangat Baik  Sangat Baik  Sangat 

Baik  

 

Mengetahui, 

Wali Kelas IVA  

SD Labschool Unnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 17 
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HASIL KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS I 

No  Indikator  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1. Memfasilitasi interaksi antara guru dengan 

siswa 

3 4 3,5 

2. Kesesuaian media dengan materi 

pembelajaran 

4 3 3,5 

3. Media menarik perhatian siswa 4 4 4 

4. Memfasilitasi siswa dalam proses pembelajara 

berbasis proyek (menghasilkan produk) 

3 3 3 

Jumlah skor 14 14 14 

Kategori  Sangat baik Sangat baik Sangat 

baik 

 

Mengetahui, 

Wali Kelas IVA  

SD Labschool Unnes 
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HASIL KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

No  Indikator  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1. Memfasilitasi interaksi antara guru dengan 

siswa 

3 4 3,5 

2. Kesesuaian media dengan materi pembelajaran 4 3 3,5 

3. Media menarik perhatian siswa 4 4 4 

4. Memfasilitasi siswa dalam proses pembelajara 

berbasis proyek (menghasilkan produk) 

3 4 3,5 

Jumlah skor 14 15 14,5 

Kategori  Sangat baik Sangat baik Sangat 

baik 

 

Mengetahui, 

Wali Kelas IVA  

SD Labschool Unnes 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 
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370 

 

 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 
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DAFTAR NILAI EVALUASI KOGNITIF SISWA SIKLUS I 

No  Nama siswa Nilai  Keterangan  

1. ARD - Tidak Masuk 

2. AA 33.3 Tidak Tuntas 

3. AILR 76.7 Tuntas  

4. AAPW 40 Tidak Tuntas 

5. DAM 40 Tidak Tuntas 

6. DSW 76.7 Tuntas  

7. EWS 40 Tidak Tuntas 

8. FA 76.7 Tuntas  

9. FAW 80 Tuntas  

10. FNMF 83.3 Tuntas  

11. GAP 76.7 Tuntas  

12. IKH 83.3 Tuntas  

13. MAWD 76.7 Tuntas  

14. MYR 20 Tidak Tuntas 

15. NASH 83.3 Tuntas  

16. NAP 76.7 Tuntas  

17. NPR 76.7 Tuntas  

18. SAK - Tidak Masuk 

19. SD 30 Tidak Tuntas 
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20. SSAZ 80 Tuntas  

21. YSP 83.3 Tuntas  

22. ZBP 86.7 Tuntas  

Jumlah  1320.1  

Rata-rata 66.005 

Nilai Tertinggi 86.7 

Nilai Terendah 20 

Persentase Ketuntasan 70 % 
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DAFTAR NILAI EVALUASI KOGNITIF SISWA SIKLUS II 

No  Nama siswa Nilai  Keterangan  

1. ARD 100 Tuntas  

2. AA 74 Tidak Tuntas 

3. AILR 100 Tuntas  

4. AAPW 100 Tuntas 

5. DAM 96 Tuntas 

6. DSW 74 Tidak Tuntas  

7. EWS 88 Tuntas 

8. FA 100 Tuntas  

9. FAW 100 Tuntas  

10. FNMF 88 Tuntas  

11. GAP 100 Tuntas  

12. IKH 100 Tuntas  

13. MAWD 100 Tuntas  

14. MYR 66 Tidak Tuntas 

15. NASH 88 Tuntas  

16. NAP 84 Tuntas  

17. NPR 76 Tuntas  

18. SAK 100 Tuntas  

19. SD 70 Tidak Tuntas 

20. SSAZ 76 Tuntas  
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21. YSP 100 Tuntas  

22. ZBP 76 Tuntas  

Jumlah  1956  

Rata-rata 88,9 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 66 

Persentase Ketuntasan 81,8 % 
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DAFTAR NILAI EVALUASI KOGNITIF SISWA PRA SIKLUS 

No  Nama siswa Nilai  Keterangan  

1. ARD 60 Tidak Tuntas  

2. AA 75 Tuntas 

3. AILR 50 Tidak Tuntas  

4. AAPW 50 Tidak Tuntas 

5. DAM 50 Tidak Tuntas 

6. DSW 80 Tuntas  

7. EWS 80 Tuntas 

8. FA 40 Tidak Tuntas  

9. FAW 75 Tuntas  

10. FNMF 80 Tuntas  

11. GAP 75 Tuntas  

12. IKH 60 Tidak Tuntas  

13. MAWD 50 Tidak Tuntas  

14. MYR 30 Tidak Tuntas 

15. NASH 80 Tuntas  

16. NAP 50 Tidak Tuntas  

17. NPR 50 Tidak Tuntas  

18. SAK 50 Tidak Tuntas  

19. SD 50 Tidak Tuntas 

20. SSAZ 50 Tidak Tuntas  
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21. YSP 60 Tidak Tuntas  

22. ZBP 60 Tidak Tuntas  

Jumlah  1305  

Rata-rata 59,31  

Nilai Tertinggi 80  

Nilai Terendah 30  

Persentase Ketuntasan 31,81 %  
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FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN 

SIKLUS I 

 

Guru melakukan apersepsi 

 

Guru menjelaskan materi 

 

 

Guru membimbing siswa 

 

Siswa melakukan percobaan 

 

Guru mengonfirmasi percobaan 

siswa 

 

Guru memberi pertanyaan 
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Guru memantau permainan 

 

Siswa melakukan presentasi 

 

Siswa membuat proyek 

 

Siswa melakukan evaluasi 

 

Guru menempel poin siswa  

 

Siswa melakukan permainan 
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FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN 

SIKLUS II 

 

Guru melakukan motivasi 

 

Guru memberi pertanyaan 

 

 

Guru menjelaskan materi  

 

Siswa melakukan percobaan 

 

Siswa melakukan permainan 

 

Siswa melakukan percobaan 
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Guru menyimpulkan pembelajaran 

 

Siswa melakukan percobaan 

 

Guru menjelaskan materi  

 

Siswa melakukan percobaan 

 

Siswa melakukan presentasi 

 

Siswa membuat proyek 

 

 

 

 

 



382 

 

 

HASIL BELAJAR SISWA 

SIKLUS I 
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HASIL BELAJAR SISWA 

SIKLUS II 
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386 

 

 

PROYEK SISWA SIKLUS I 
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PROYEK SISWA SIKLUS II 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN KKM 
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SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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