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ABSTRAK
Firda, Hanifah Luthfi Maulia. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Geometri melalui PMRI variasi Tari Bmabu berbantuan Komik pada Siswa
Kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 486 halaman.
Berdasarkan hasil observasi dan refleksi peneliti di kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 Semarang menunjukkan bahwa guru belum mengawali pembelajaran
dengan permasalahan realistik, pembelajaran juga belum mengaitkan dengan
lingkungan dan kehidupan sehari-hari siswa, guru juga belum menggunakan
media sehingga pembelajaran kurang menarik dan siswa kesulitan dalam
memahami materi, selain itu komunikasi dan interaksi antar siswa juga sangat
terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Berdasarkan hal
tersebut, peneliti melakukan perbaikan dengan menggunakan pendekatan PMRI
variasi Tari Bambu berbantuan Komik. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran
geometri pada siswa kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang?”.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebanyak tiga siklus dengan
masing-masing siklus dua kali pertemuan. Setiap siklusnya terdiri atas empat
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek dalam
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, tes dan catatan
lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan: Skor keterampilan guru setiap siklus
berturut-turut 23,5 (baik); 29,5 (baik); 37 (sangat baik). Skor aktivitas siswa setiap
siklus berturut-turut 18,8 (cukup); 20,85 (baik); 25,1 (baik). Skor kualitas iklim
pembelajaran setiap siklus berturut-turut 4,5 (cukup); 5,5 (baik); 7 (sangat baik).
Skor kualitas materi pembelajaran setiap siklus berturut-turut 5,5 (baik); 7 (sangat
baik); 8 (sangat baik). Skor kualitas media pembelajaran setiap siklus berturutturut 13,5 (sangat baik); 15,5 (sangat baik); 16 (sangat baik). Persentase
ketuntasan hasil belajar siswa setiap siklus berturut-turut 55,26 %; 69,23%;
89,47%. Skor karakter siswa setiap siklus berturut-turut 5,65 (cukup); 6,28 (baik);
6,88 (baik).
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan PMRI variasi Tari
Bambu berbantuan Komik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran geometri
pada siswa kelas V SDN Mangkang Kulon 02. Saran bagi guru yaitu perlu
merencanakan pembelajaran dengan mantap dan menerapkan konsep belajar
tuntas. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan gabungan model
PMRI dengan model pembelajaran lain atau dengan teori pembelajaran
matematika.
Kata Kunci: Komik, Kualitas, Pembelajaran, PMRI
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang
Standar Isi, menjelaskan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan
kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta
didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif,
serta kemampuan bekerjasama. Hal

ini menunjukkan

bahwa dalam mata

pelajaran matematika melibatkan proses berpikir logis dan sistematis untuk
menganalisis secara kritis konsep-konsep matematika dan memicu kreativitas
siswa dalam pemecahan masalah, baik secara individu maupun kelompok.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan selain standar
isi adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk
mencapai kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan
pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang
efektif dan efisien (Permendiknas RI No 41 tahun 2007). Dalam perencanaan
maupun pelaksanaan pembelajaran matematika perlu dirancang sesuai dengan
kebutuhan,

karakter

dan

kemampuan

1

intelektual

siswa

sekolah

dasar.

2

Menurut teori kognitif Piaget siswa sekolah dasar ( usia 7-8 tahun hingga
12-13 tahun), masih termasuk dalam tahap operasional konkrit. Pada tahap
operasional konkrit ini, anak usia sekolah dasar pada umumnya mengalami
kesulitan dalam memahami matematika yang bersifat abstrak (Susanto,
2014:184). Oleh sebab itu hendaknya pembelajaran matematika diawali dengan
pengenalan suatu masalah yang sesuai dengan situasi nyata kehidupan sehari-hari
siswa (Contextual Problem). Pembelajaran yang berbasis kontekstual, akan
membantu siswa dalam memahami makna materi dengan mengaitkannya dalam
konteks kehidupan sehari-hari,sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan
yang dinamis dan fleksibel untuk mengkontruksi sendiri pengetahuannya
(Jauhar,2011:181). Lebih lanjut menurut Van de Henvel-Panhuizen dalam jurnal
Sovianawati (2011: 80), bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman
mereka sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan
ilmu matematika tersebut.
Susanto (2014:189) menyatakan bahwa hakikat matematika tidak terlepas
dari kehidupan nyata, dalam arti matematika memiliki kegunaan yang praktis
dalam kehidupan sehari-hari. Semua permasalahan kehidupan yang membutuhkan
pemecahan secara cermat dan teliti harus berpaling kepada matematika. Dalam
pembelajaran matematika siswa tidak hanya diajarkan untuk sekadar menghafal
rumus-rumus matematika saja, akan tetapi siswa juga harus dapat menggunakan
ilmu matematika untuk memecahkan permasalahan yang ada disekitar kehidupan
mereka. Permasalahan matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-
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hari dalam mata pelajaran matematika akan membuat siswa mengerti dan
memahami manfaat dari ilmu yang siswa pelajari.
Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar
siswa mampu dan terampil menggunakan dan menerapkan matematika dalam
kehidupan nyata (Susanto,2014:189). Namun secara khusus, tujuan pembelajaran
matematika di sekolah dasar menurut

Depdiknas (2006:417) adalah sebagai

berikut : (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme dalam menyelesaikan
permasalahan matematika; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat,
melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika,
menyelesaikan

model,

dan

menafsirkan

solusi

yang

diperoleh;

(4)

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk
menjelaskan keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai penggunaan
matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian
dan minat dalam mempelajari matematika, serta memiliki sikap ulet dan percaya
diri dalam pemecahan masalah.
Dari tujuan khusus pembelajaran matematika tersebut, dapat dilihat bahwa
pendidikan matematika sudah memperhatikan pengembangan kemampuan
berpikir matematis, khususnya terlihat pada tujuan ke dua dan ke tiga yaitu
tentang

kemampuan

menalar

dan

kemampuan

memecahkan

masalah

(Wijaya,2012:16). Namun tujuan tersebut tidak selaras dengan fakta yang ada saat
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ini, yang menunjukkan rendahnya daya nalar dan kemampuan dalam memecahkan
masalah peserta didik sehingga menyebabkan rendahnya prestasi belajar
matematika di Indonesia (Susanto, 2014:191). Menurut Susanto (2014 : 192)
rendahnya prestasi belajar matematika disebabkan oleh banyak faktor salah
satunya tentang penerapan metode pembelajaran matematika yang masih terpusat
pada guru, sementara siswa cenderung pasif. Pembelajaran matematika

juga

sering dirasa sulit bagi siswa karena pelaksanaannya belum berorientasi pada
dunia sekitar siswa. Siswa tidak diajak berfikir untuk menyelesaikan masalah
yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga belum diberi
kesempatan untuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar dan
melaksanakan
2011:110-111).

pembelajaran
Lebih

matematika

lanjut

menurut

yang

menyenangkan

Wijaya

(2012:8)

(Hamdani,

permasalahan

pembelajaran matematika pada umumnya yaitu siswa hanya diarahkan untuk
berpikir prosedural. Siswa diharuskan mampu menyelesaikan soal matematika
berdasarkan rumus yang telah dihafalkannya, tanpa memahami makna suatu
rumus.
Dari uraian di atas, jelas bahwa kualitas pembelajaran khususnya bidang
matemtaika masih sangat rendah. Sedangkan untuk mencapai pendidikan yang
bermutu membutuhkan upaya terus menerus untuk selalu 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).
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Indikator kualitas pembelajaran 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.
Permasalahan kulitas pembelajaran pada bidang matematika juga terdapat di
kelas V SDN Mangkang Kulon 02. Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan
peneliti bersama kolaborator saat Praktik Pengalaman Lapangan II, menunjukkan
adanya permasalahan rendahnya kualitas pembelajaran matematika materi
geometri pada siswa kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang. Adapun
permasalahan yang ditemukan antara lain, (1) guru jarang menggunakan
permasalahan realistik (contextual problem) dalam menyampaikan materi
pembelajaran, sehingga ketika siswa dihadapkan pada soal yang berbasis
kontekstual, siswa kurang mampu memahami permasalahan dan mengalami
kesulitan saat mengerjakan, (2) siswa secara pasif hanya mendengarkan dan
mencatat apa yang disampaikan oleh guru, (3) pembelajaran matematika di kelas
hanya menekankan pada latihan soal dan hafalan rumus, sehingga pembelajaran
yang diperoleh siswa menjadi kurang bermakna, (4) pembelajaran masih berpusat
dan didominasi oleh guru (teacher centered) (5) guru hanya menggunakan buku
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sebagai satu-satunya sumber belajar, (6) media pembelajaran yang digunakan
hanya terbatas pada papan tulis saja, guru jarang menggunakan media yang
menarik dan variatif untuk mengajarkan pembelajaran matematika, (7) siswa lebih
senang membaca buku-buku bergambar daripada belajar buku matematika yang
penuh

dengan

angka,

(8)

siswa

dalam

pembelajaran

kurang

mampu

berkomunikasi secara menyeluruh dengan teman-temannya. Hal itu membuat
siswa menjadi kurang tertarik dan merasa terbebani ketika mengikuti
pembelajaran matematika. Banyak siswa yang tidak senang belajar matematika
dan mengannggap matematika itu pelajaran yang sulit. Khususnya pada soal cerita
yang berkaitan tentang materi geometri, siswa mengalami kesulitan dalam
memahami dan menyelesaikan soal yang diberikan. Akibatnya hasil belajar siswa
pada materi tersebut juga sangat rendah.
Rendahnya hasil belajar siswa diperkuat dengan data nilai awal matematika
siswa pada materi geometri semester I. Data yang diperoleh dari 39 siswa
menunjukkan sebanyak 26 siswa (66,67 %) masih berada di bawah nilai KKM 61,
sedangkan 13 siswa lainnya (33,33 %) sudah memenuhi KKM. Nilai tertinggi
yang didapatkan adalah 83,3 sebanyak dua siswa, dan nilai terendahnya 33,3
sebanyak dua siswa dengan rata-rata nilai kelas sebesar 54,7. Soal yang diberikan
kepada siswa untuk mendapatkan nilai awal berisi tentang materi geometri
semester I, terdiri dari 6 soal yang mencakup ranah C1 samapi C6. Dari data awal
tersebut, menunjukkan hasil bahwa siswa yang mampu menyelesaian soal C1
sebanyak 97,5 %, C2 sebanyak 74,4 %, C3 sebanyak 35,9 %, C4 sebanyak 5,1 %,
C5 sebanyak 7,7 % dan C6 sebanyak 17,9 %. Dari data yang didapatkan tersebut
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terlihat sebagian besar siswa mampu melelesaiakn soal yang diberikan hanya pada
tahap mengingat, memahami dan menerapkan. Sedangakan untuk tahap
menganalisis, mengevaluasi dan berkreasi hanya sedikit siswa yang dapat
menyelesaiakan soal.
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu segera dilakukan
perbaikan dalam proses pembelajaran agar kualitas pembelajaran matematika
khususnya materi geometri di kelas V SD Negeri Mangakang Kulon 02
meningkat. Menurut Freudental dalam Wijaya (2012: 20), matematika sebaiknya
tidak diberikan kepada siswa sebagai suatu produk jadi yang siap pakai,
melainkan sebagai suatu bentuk kegiatan dalam mengkontruksi konsep dan
pengatahuan matematika. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa pembelajaran yang
mengarah pada dekontekstual (lawan dari kontekstual) menjadikan matematika
sebagi suatu objek yang berdiri sendiri dan terpisah dari realita sehingga siswa
mengalami kesulitan menerapkan pengetahuan dan konsep yang telah mereka
pelajari. Maka dari itu diperlukan suatu alternatif pemecahan masalah yang
menyajikan konteks (permasalahan realistik)
menyampaikan

pembelajaran

matematika.

sebagai

Melalui

titik awal

penggunaan

dalam
konteks,

diharapkan siswa dapat terlibat aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk
menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan serta diarahkan untuk bisa
mengembangkan berbagai strategi penyelesaian masalah yang bisa digunakan.
Disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi diatas maka Pendekatan
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), menggunakan media komik
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dan dikolaborasikan dengan metode tari bambu dipilih sebagai solusi pemecahan
masalah.
Diadaptasi dari pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) yang
dikembangkan di Belanda oleh Hans Freudental, Pendidikan Metematika
Realistik Indonesia (PMRI) mulai diterpakan di Indonesia sejak tahun 2001 dan
telah diselaraskan dengan kondisi budaya, geografi dan kehidupan masyarakat
Indonesia pada umumnya (Soedjadi, 2007 : 1). Ciri utama dari pendekatan PMRI
ini ialah menggunkan permasalahan realistik atau kontekstual sebagai titik awal
dalam pembelajaran matematika. Menurut Wijaya (2012:20) masalah realistik
tidak harus selalu berupa masalah nyata yang benar-benar terjadi dalam kehidupan
siswa, akan tetapi masalah bisa di sebut “realistik” jika masalah tersebut dapat
dibayangkan dalam pikiran siswa. Suatu cerita rekaan atau permainan bisa
digunakan sebagai masalah realistik. PMRI merupakan pendekatan yang khusus
dikembangkan untuk bidang studi matematika, dan diharapkan mampu membuat
siswa lebih aktif berpikir mengkontruksi pengetahuannya sendiri, konteks dan
bahan ajar terkait langsung dengan kehidupan siswa, serta membuat guru aktif
dalam merancang bahan ajar dan mengambangkan media dalam pembelajaran
(Sembiring, 2010).
Daryanto (2013:163) menjelaskan konsep pendekatan PMRI sejalan dengan
kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan matematika di Indonesia, yang
didominasi oleh permasalahan tentang bagaimana meningkatkan pemahaman
peserta didik dan mengembangkan daya nalar. Dalam sebuah artikel yang ditulis
oleh Sofnidar dkk (2013 : 492), dijelaskan bahwa Pendidikan Matematika
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Realistik memiliki beberapa kelebihan yaitu : (1) Menjadikan siswa lebih aktif
dan kreatif, siswa selalu berupaya mencari strategi dalam menyelesaikan
masalah serta berani mengungkapkan ide atau pendapat sendiri; (2) Dapat
menumbuhkan

rasa keingintahuan siswa yang

tinggi dalam menyelesaikan

masalah, karena masalah berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari
siswa; (3) Dapat memberikan pemahaman yang lebih tringgi kepada siswa
tentang konsep-konsep matematika, karena konsep-konep tersebut dikonstruksi
sendiri oleh siswa; (4) Memberikan pemahaman pada siswa bahwa dalam
matematika terdapat keterkaitan antara berbagai
sehingga

siswa termotivasi

untuk

selalu

bagian materi pelajaran

mengingat materi yang pernah

dipelajari.
Kelebihan Pendekatan Matematika Realistik juga dikemukakan oleh
Soviawati (2011: 81). Dalam penelitiannya Soviawati menjelaskan bahwa
Pembelajaran Matematika Realistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan kembali dan merekonstruksi konsep-konsep matematika, sehingga
siswa

mempunyai pengertian

kuat

tentang

konsep-konsep

matematika.

Dengan demikian, pembelajaran Matematika Realistik akan mempunyai
kontribusi yang sangat tinggi dengan pengertian siswa dan kemampuan berfikir
siswa.
Konsep-konsep yang terdapat dalam matematika itu bersifat abstrak,
sedangkan pada umumnya siswa berpikir dari hal-hal yang bersifat konkret
menuju hal-hal yang abstark (Sundayana, 2014 : 25). Maka dari itu salah satu
jembatannya agar siswa mampu berpikir abstrak tentang matematika adalah
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dengan penerapan pendekatan PMRI dalam pembelajaran, serta dengan
menggunakan bantuan media pendidikan atau alat peraga. Lebih lanjut menurut
Sundayana, dengan adanya media pendidikan dan alat peraga akan membuat
siswa menjadi tertarik, terangsang dan bersikap positif terhadap pembelajaran
matematika. Dengan menggunakan media pula, konsep dan simbol matematika
yang tadinya bersifat abstrak menjadi konkrit. Salah satu media yang dapat di
desain untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam mempelajari matematika
adalah menggunakan media komik.
Definisi komik menurut Sudjana dan Rivai (2011:64) adalah suatu bentuk
gambar visual yang mengungkapkan karakter dan mengandung suatu cerita di
dalamnya. Dari segi gambar, komik pembelajaran matematika ditekankan pada
kejelasan gambar, ketelitian pemakaian bahasa yang mudah difahami,
kesinambungan antara pelafalan kalimat dengan ilustrasi gambar. Dengan
demikian komik pembelajaran Matematika memiliki konsep sederhana namun
jelas dari segi visualnya. Menurut pendapat Smith (2006: 6) komik memiliki
beberapa keunggulan yaitu komik merupakan media yang tepat bagi siswa
dengan karakter belajar visual yang baik dan memiliki kemampuan fokus rendah,
mampu mendukung perkembangan imajinasi siswa dalam pembelajaran sehingga
siswa tidak hanya terfokus dengan belajar menghafal (rote learning), penggunaan
ilustrasi dalam komik dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa terhadap
suatu literatur dan menemukan informasi yang terdapat didalamnya, serta
mengarahkan siswa untuk belajar mandiri dengan membaca dan memahami
informasi yang ada di dalam komik. Komik yang digunakan dalam penelitian ini
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di beri nama Komik Geometri Matematika (KOGEOMATIKA), disesuaikan
dengan fokus materi penelitian pada pembelajaran matematika yaitu materi
geometri.
Pendekatan PMRI berangkat dari permasalahan kontekstual, sementara
media komik dijadikan sarana untuk menyampaikan permasalahan kontekstual
kepada siswa dalam bentuk cerita bergambar. Agar pembelajaran terasa
menyenangkan dikelas, dan para siswa juga dapat bertukar informasi dengan
semua teman-temannya dalam waktu yang bersamaan, maka peneliti juga
mengembangkan variasi dalam mengajar dengan mengkolaborasikan pendekatan
PMRI berbantuan komik dengan metode kooperatif Bamboo Dancing. Bamboo
Dancing atau Tari Bambu merupakan pengembangan dari strategi Inside Outside
Circle yang telah disesuaikan dengan kondisi ruang kelas di Indonesia yang pada
umumnya ditata dengan model klasikal/tradisional (Huda, 2013:249). Perpaduan
antara pendekatan PMRI dengan media komik serta penggunaan metode Tari
Bambu

diharapkan

dapat

mengatasi

permasalahan

yang terjadi

dalam

pembelajaran geometri dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran geometri di
kelas V SDN Mangkang Kulon 02.
Dari ulasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka akan
dilakukan suatu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran Geometri melalui PMRI Variasi Tari Bambu Berbantuan
Komik pada Siswa Kelas V SDN Mangkang Kulon 02”.
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1.2. PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan sebelumnya, maka
rumusan masalah secara umum sebagai berikut: Apakah melalui Pendekatan
PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran geometri pada siswa kelas V SD Negeri Mangkang Kulon 02
Semarang?
Adapun rumusan masalah diatas dapat dirinci lebih khusus sebagai
berikut:
1.

Bagaimanakah pendekatan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru pada pembelajaran geometri
kelas V SD Negeri Mangkang Kulon 02 Semarang?

2.

Bagaimanakah pendekatan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik
dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran geometri kelas V SD
Negeri Mangkang Kulon 02 Semarang?

3.

Bagaimanakah pendekatan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik
dapat meningkatkan iklim pembelajaran geometri di kelas V SD Negeri
Mangkang Kulon 02?

4.

Bagaimanakah pendekatan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik
dapat meningkatkan kualitas materi pembelajaran geometri di kelas V SD
Negeri Mangkang Kulon 02?
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5.

Bagaimanakah pendekatan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik
dapat meningkatkan kualitas media pembelajaran geometri di kelas V SD
Negeri Mangkang Kulon 02?

6.

Apakah pendekatan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Mangkang Kulon 02
Semarang?

7.

Bagaimanakah pendekatan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik
dapat meningkatkan karakter siswa kelas V SD Negeri Mangkang Kulon 02
Semarang?

1.2.2. Pemecahan masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka akan direncanakan suatu
pemecahan masalah melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia yang akan dikolaborasikan dengan metode Bamboo Dancing atau Tari
Bambu dan berbantuan media komik. Adapun langkah-langkah pembelajarannya
adalah sebagai berikut :
1) Mempersiapkan media Komik yang digunakan dalam pembelajaran
2) Menggunakan komik sebagai media memperkenalkan masalah realistik /
kontekstual kepada siswa;
3) Siswa memahami isi komik tersebut dan menafsirkan masalah realistik yang
terkandung di dalamnya;
4) Siswa secara berkelompok berdiskusi menyelesaikan permasalahan dalam
komik.
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5) Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi dan memberikan arahan
apabila diperlukan;
6) Tiap kelompok berhadapan dengan kelompok lain untuk bertukar informasi
hasil diskusi kepada kelompok lain.
7) Tiap kelompok bergeser ke kelompok lainnya lagi untuk bertukar informasi
kembali;
8) Mengkonfirmasi jawaban untuk menemukan strategi pemecahan terbaik;
9) Siswa merumuskan kesimpulan.

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan pemecahan masalah yang telah direncanakan, maka dapat
dijelaskan bahwa tujuan umum yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran geometri melalui pendekatan PMRI
variasi Tari Bambu berbantuan Komik di kelas V SD Negeri Mangkang Kulon 02.
Sedangkan tujuan khususnya dapat dirinci sebagai berikut ini ;
a.

Mendeskripsikan keterampilan mengajar guru kelas V SD Negeri Mangkang
Kulon 02 Semarang dalam pembelajaran geometri melalui pendekatan PMRI
variasi Tari Bambu berbantuan Komik.

b.

Mendeskripsikan aktivitas siswa kelas V SD Negeri Mangkang Kulon 02
Semarang dalam pembelajaran geometri melalui pendekatan PMRI variasi
Tari Bambu berbantuan Komik.

15

c.

Mendeskripsikan iklim pembelajaran geometri kelas V SD Negeri Mangkang
Kulon 02 Semarang melalui pendekatan PMRI variasi Tari Bambu
berbantuan Komik.

d.

Mendeskripsikan kualitas materi pembelajaran geometri kelas V SD Negeri
Mangkang Kulon 02 Semarang melalui pendekatan PMRI variasi Tari Bambu
berbantuan Komik.

e.

Mendeskripsikan kualitas media pembelajaran geometri kelas V SD Negeri
Mangkang Kulon 02 Semarang melalui pendekatan PMRI variasi Tari Bambu
berbantuan Komik.

f.

Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Mangkang Kulon 02
Semarang dalam pembelajaran geometri melalui pendekatan PMRI variasi
Tari Bambu berbantuan Komik.

g.

Mendeskripsikan karakter siswa pada pembelajaran geometri kelas V SD
Negeri Mangkang Kulon 02 Semarang melalui pendekatan PMRI variasi Tari
Bambu berbantuan Komik.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
1.4.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang berhubungan dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam
mata pelajaran matematika melalui pendekatan PMRI variasi Tari Bambu
berbantuan Komik. Serta diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk
penelitian berikutnya yang relevan.
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1.4.2. Manfaat Praktis
1) Bagi Siswa
Melalui penerapan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik dalam
pembelajaran matematika dapat memberikan pengalaman bagi siswa dalam
memecahkan persoalan matematika, sehingga belajar menjadi lebih bermakna.
2) Bagi Guru
Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran
yang inovatif dan menyenangkan seperti penerapan PMRI variasi Tari Bambu
berbantuan Komik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
3) Bagi Sekolah
Memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah
sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu mencapai peningkatan
yang bermakna dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1.

KAJIAN TEORI

2.1.1. Pengertian Belajar
Dalam Permendiknas RI Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar
Proses, disebutkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku
individu yang bersifat relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman yang
diperoleh dan praktik yang dilakukan. Menurut Hamdani (2011: 21) belajar adalah
perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Dalam
belajar yang terpenting adalah proses bukan hasil yang diperolehnya. Artinya,
belajar harus diperoleh dengan usaha sendiri, adapun orang lain itu hanya sebagai
perantara atau penunjang dalam kegiatann belajar, agar belajar itu dapat berjalan
dengan baik (Fathurrohman dan Sutikno, 2010 : 6).
Menurut Aqib (2014 : 66-67), ada tiga teori tentang belajar, yaitu belajar
menurut teori behavioristik, belajar menurut teori kognitif dan belajar menurut
teori kontruktivisme. Belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses
perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut disebabkan oleh seringnya interaksi
antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, inti dari belajar adalah kemampuan
seseorang melakukan respon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya.
Sedangkan belajar menurut pandangan teori kognitif diartikan sebagai sebuah
proses membangun persepsi seseorang dari sebuah objek yang dilihat. Oleh sebab
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itu, belajar menurut teori ini adalah lebih mementingkan proses daripada hasil.
Adapun menurut pandangan teori kontruktivisme belajar adalah upaya untuk
membangun pemahaman atau persepsi atas dasar pengalaman yang dialami siswa,
sehingga belajar merupakan proses untuk memberikan pengalaman nyata bagi
siswa.
Bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah belajar apabila terjadi
perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu
dan dari tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik, 2013: 30). Maka dapat
disimpulkan bahwa seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan dalam
dirinya akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan
lingkungan.
2.1.2. Pengertian Pembelajaran
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 20 tentang Sisdiknas,
menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pengertian
tersebut terkandung lima unsur dalam pembelajaran yaitu kegiatan interaksi,
peserta didik, pendidik, sumber belajar dan lingkungan belajar. Pembelajaran
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu
dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap
dan keyakinan peserta didik (Susanto, 2014:19).
Hamdani (2011:196) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu
kegiatan yang bertujuan mengubah dan mengontrol seseorang dengan maksud
agar seseorang tersebut dapat bertingkah laku atau berinteraksi dengan kondisi
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tertentu. Selain itu dalam pembelajaran dibutuhkan suatu proses belajar yang
berulang-ulang sehingga terjadi perubahan perilaku yang disadari dan cenderung
bersifat tetap (Thobroni dan Mustofa, 2011:21). Dalam suatu pembelajaran
terdapat suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
(Aqib, 2014:66).
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membantu siswa agar dapat
belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya melalui kegiatan belajar mengajar
dengan tujuan adanya perubahan perilaku dan peningkatan hasil belajar dalam
bentuk jangka panjang dan cenderung bersifat tetap.
2.1.3. Kualitas Pembelajaran
Menurut Uno (2011: 153) kualitas pembelajaran merupakan segala sesuatu
yang mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan
baik dan menghasilkan hasil yang baik. Sedangkan Depdiknas (2004: 7-10)
mengemukakan bahwa kualitas pembelajaran sebagai intensitas keterkaitan
sistemik dari seluruh komponen pembelajaran yang meliputi guru, peserta didik,
kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam
menghasilkan proses maupun hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan
kurikuler. Kualitas pembelajaran dapat dikatakan sebagai tingkatan mutu atau
keefektifan pembelajaran yang mengarah pada sesuatu yang baik sebagai tingkat
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam pembelajaran.
Peningkatan kualitas pembelajaran perlu dilakukan sebagai tolok ukur
perkembangan pendidikan dilihat dari pelaksanaan proses pembelajaran dan
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komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu untuk mengetahui
apakah suatu pembelajaran dapat dikatakan berkualitas atau tidak, maka perlu
adanya indikator-indikator kualitas pembelajaran. Menurut Depdiknas (2004:710) terdapat enam indikator dalam kualitas pembelajaran yaitu 1) perilaku guru, 2)
perilaku dan dampak belajar peserta didik, 3) iklim pembelajaran, 4) materi
pembelajaran, 5) media pembelajaran, dan 6) sistem pembelajaran.
Peningkatan kualitas guru dalam menumbuhkan kekreatifan dan
keinovasian dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran akan membimbing
peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran (Rusman, 2013 : 108-109).
Sehingga untuk dapat menumbuhkan kekreatifan dan keinovasian dalam
mendesain dan melaksanakan pembelajaran, maka seorang guru perlu memiliki
keterampilan

dalam

mengajar.

Kemampuan

guru

dalam

melaksanakan

keterampilan mengajar akan berpengaruh terhadap perilaku dan dampak belajar
peserta didik. Perilaku peserta didik diwujudkan melalui segala bentuk
aktivitasnya selama mengikuti pembelajaran. Aktivitas siswa merupakan salah
satu prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Sedangkan
dampak belajar adalah imbal balik yang didapatkan oleh siswa setelah melakukan
kegiatan belajar. Dampak belajar siswa dapat diukur melalui hasil belajar yang
diperoleh siswa. Hasil

belajar menurut

Hamalik

(2013:

30)

merupakan

perubahan tingkah laku pada seseorang setelah belajar, yaitu dari tidak tahu
menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.
Berdasarkan uraian di atas, maka ditentukan indikator kualitas
pembelajaran dalam penelitian ini, yaitu (1) keterampilan guru; (2) aktivitas
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siswa; (3) iklim pembelajaran; (4) kualitas materi peembelajaran; (5) kualitas
media pembelajaran; (6) hasil belajar siswa. Sistem pembelajaran tidak ikut
dimasukkan dalam indikator penelitian ini karean untuk meneliti inikatornya
membutuhkan waktu yang lama.
2.1.3.1. Keterampilan Guru
Guru adalah orang yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan dan
menanamkan nilai serta sikap kepada peserta didik agar mampu mengembangkan
potensinya (Fathurrohman dan Sutikno, 2010:43). Lebih lanjut dijelaskan sebagai
seorang pendidik, guru juga dituntut untuk menguasai berbagai kompetensi dalam
melaksanakan profesi keguruannya agar dapat menciptakan lingkungan belajar
yang baik bagi peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan
optimal.
Selain itu guru dalam melaksanakan tugasnya juga perlu menguasai
keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar (teaching skill)
menurut Rusman (2013 : 80) berupa bentuk-bentuk perilaku yang bersifat
mendasar yang dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal dalam
melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara profesional. Kemampuan
seorang guru dalam mengembangkan keterampilan dasar mengajar dilakukan
mulai dari kegiatan awal (membuka), kegiatan inti, sampai kegiatan akhir
(menutup) pembelajaran (Majid, 2014 : 234).
Menurut Turney dalam Majid (2014) terdapat Sembilan indikator
keterampilan dasar mengajar seorang guru, yakni:
1)

Keterampilan membuka pelajaran
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Membuka pelajaran dapat diartikan sebagai aktivitras guru untuk
menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan atensi siswa agar berpusat
terhadap apa yang akan dipelajari (Majid, 2014:242). Pengertian senada juga
diungkapkan oleh Rusman (2013:80) yang menjelaskan bahwa membuka
pelajaran merupakan kondisi awal agar mental dan perhatian siswa terpusat pada
materi yang akan diajarkan serta memiliki motivasi yang tinggi untuk terus
mengikuti pembelajaran samapai selesai dengan semangat dan konsentrasi tinggi.
Sedangkan menurut Hasibuan dan Moedjiono (2009 : 73) membuka pelajaran
merupakan perbuatan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan
menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang dipelajari.
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam
kegiatan pendahuluan antara lain: (1) menyiapkan siswa secara psikis dan
fisik untuk mengikuti proses pembelajaran,

(2) melakukan

apersepsi,

(3)

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta (4) menyampaikan
cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu komponen yang
harus diperhatikan seorang guru dalam membuka pelajaran antara lain (1) menarik
perhatian siswa melalui penggunaan alat bantu mengajar dan pola interaksi yang
bervariasi;

(2)

menimbulkan

motivasi

dengan

cara

bersikap

hangat,

menumbuhkan rasa ingin tahu pada diri siswa, dan menyesuaikan topik
pembelajaran dengan minat siswa; (3) memberikan acuan atau gambaran yang
jelas kepada siswa mengenai hal-hal yang harus dipelajari dan dikuasai oleh
siswa; (4) membuat kaitan atau hubungan antara materi dengan pengalaman siswa
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dan disesuaikan dengan kebutuhannya untuk mempermudah siswa memahami
hal-hal yang belum dikenalnya (Depdiknas, 2007:14).
2)

Keterampilan bertanya
Bertanya adalah salah satu teknik untuk menarik perhatian para

pendengarnya, khususnya menyangkut hal-hal penting yang menuntut perhatian
dan perlu untuk dipertanyakan (Majid, 2014:234). Pemberian pertanyaan juga
akan membantu peserta didik belajar secara mental dan lebih sempurna dalam
menerima informasi (Sani, 2013:75-76). Lebih lanjut Hasibuan dan Moedjiono
(2009:62) menjelaskan ada sepuluh tujuan yang dapat dicapai ketika seorang guru
mengajukan pertanyaan, diantaranya : (1) merangsang kemampuan berpikir siswa;
(2) membantu siswa dalam belajar; (3) mengarahkan siswa pada tingkat interaksi
belajar yang mandiri; (4) meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari
kemampuan berpikir tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi; (5) membantu
siswa mencapai tujuan pelajaran yang dirumuskan.
3)

Keterampilan memberi penguatan
Memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan guru dalam

merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan
tingkah laku kembali (Hasibuan dan Moedjiono, 2009:58). Lebih lanjut dijelaskan
bahwa penggunaan penguatan di dalam kelas 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.
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Ada beberapa komponen jenis-jenis penguatan yang dapat diberikan oleh
guru kepada siswa menurut Majid (2014:238-239), antara lain: (1) Penguatan
verbal, yaitu penguatan yang diberikan guru dalam bentuk kata-kata/ kalimat; (2)
penguatan gestural, yaitu penguatan berupa gerak tubuh atau mimik muka yang
memberi arti/kesan baik kepada peserta didik; (3) penguatan dengan cara
mendekati yakni memberikan perhatian kepada peserta didik; (4) penguatan
dengan cara sentuhan; (5) penguatan dengan cara memberi kegiatan yang
menyenangkan; dan (6) penguatan berupa tanda dengan memberikan penilaian
kepada peserta didik melalui pemberian simbol-simbol atau benda.
4)

Keterampilan mengadakan variasi
Dalam konteks proses belajar mengajar, variasi mengajar diperlukan

dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap materi, membantu
siswa untuk termotivasi dalam belajar, meningkatkan wibawa guru saat
menyampaikan materi di depan kelas, dan mendorong guru untuk menguasai
seluruh elemen pengajaran seperti materi, metode, pendekatan, media dan teknik
pengajaran (Fathurrohman dan Sutikno, 2010:92-93). Dengan adanya variasi
diharapkan pembelajaran akan lebih bermakana dan optimal, sehingga siswa
senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam
kegiatan pembelajaran (Rusman, 2013 : 85)
Menurut Majid (2014:239) keterampilan guru dalam mengadakan variasi
mengajar dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu ;
a.

Variasi dalam cara mengajar guru, yang meliputi: penggunaan variasi suara,
pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, mengadakan
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kontak pandang dan gerak, variasi dalam ekspresi wajah, dan pergantian
posisi guru dan gerak guru dalam kelas.
b.

Variasi dalam menggunakan media dan alat pengajaran. Media dan alat
pengajaran bila ditinjau dari indra yang digunakan dapat digolongkan dalam
tiga bagian, yakni dapat didengar, dilihat dan diraba.

c.

Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dengan murid
dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam bentuknya.
Penggunaan pola interaksi dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan,
kejemuan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa
dalam mencapai tujuan.

5)

Keterampilan menjelaskan
Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang sangat penting

dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa dikelas. Penyampaian
informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok
merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan (Majid,2014:240). Menjelaskan
berarti menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis
dengan tujuan menunjukkan hubungan (Hasibuan dan Moedjiono, 2009 : 70).
Oleh sebab itu seorang guru harus memiliki keterampilan dalam menjelaskan
materi ajar kepada siswa, agar informasi yang terkandung dalam materi dapat
tersampaikan secara optimal.
Menurut Majid (2014:241) beberapa tujuan seorang guru memberikan
penjelasan diantaranya, (1) membimbing murid agar mendapat dan memahami
hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif, serta kemampuan
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bernalar; (2) melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau
pertanyaan; (3) untuk mendapatkan feedback dari murid mengenani tingkat
pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman murid; (4) membimbing
murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan mendapatkan buktibukti dalam pemecaham masalah.
6)

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Menurut Rusman (2013:89) diskusi kelompok adalah suatu proses teratur

yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal
dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan
pemecahan masalah. Sedangkan keterampilan membimbing diskusi kelompok
adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi system
pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara berkelompok. Salah satu varisai
dalam mengajar yang bisa diterapkan oleh seorang guru yakni menggunakan
metode diskusi kelompok. Guru yang mengajar dengan pendekatan kelompok
bertujuan agar memupuk rasa kerjasama antar siswa dan diharapkan siswa dapat
aktif belajar didalam kelompoknya (Daryanto, 2013:307). Agar kegiatan belajar
berkelompok tersebut dapat berhasil, maka seorang guru harus menguasai
keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok.
Majid (2014:246-248) menjelaskan beberapa komponen keterampilan
membimbing diskusi kelompok yang harus dikuasai oleh guru agar diskusi
kelompok dapat berjalan dengan baik diantaranya, (1) memusatkan perhatian
siswa pada tujuan dan topik diskusi; (2) memeperjelas masalah ataupun usulan;
(3) menganalisis pandangan atau pendapat siswa, (4) meningkatkan usulan siswa;
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(5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (5) keterampilan dalam menutup
diskusi kelompok, serta (6) hal-hal yang perlu dihindarkan adalah mendominasi
atau monopoli pembicaraan dalam diskusi.
7)

Keterampilan mengelola kelas
Pengelolaan kelas mengarah pada peran guru untuk menata pembelajaran

agar tercipta suatu kondisi belajar yang optimal (Fathurrohman dan Sutikno,
2010:103). Kemampuan dalam mengelola kelas merupakan salah satu
keterampilan seorang guru dalam mengembangkan tingkah laku peserta didik
dalam situasi belajar mengajar dengan menciptakan hubungan interpersonal dan
iklim sosial emosional yang positif (Daryanto,2013:352). Ditambahkan oleh
Majid (2014:248-249) yang menjelaskan bahwa pengelolaan kelas adalah
keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang
optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar
mengajar.
Komponen keterampilan mengelola kelas ini dibagi menhjadi dua, yaitu:
a)

Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan
kondisi belajar yang optimal dengan cara menunjukkan sikap tanggap
terhadap apa yang dilakukan siswa, membagi perhatian secara merata di
kelas, memusatkan perhatian siswa dalam melakukan tuggas kelompok,
memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas mengenai apa yang harus
dilakukan oleh siswa, segera menegur apabila terjadi penyimpangan dan
pelanggaran tingkah laku siswa, serta meberikan penguatan atas hasil belajar
siswa;
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b) Keterampilan yang berhubungan dengan pembalikan kondisi belajar yang
optimal, seperti memodifikasi perilaku dengan tujuan agar dapat mengontrol
lingkungan belajar, melakukan pendekatan pemecahan masalah kelompok,
memperlancar terjadinya kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas, dan
menemukan cara atau strategi pemecahan masalah untuk mengendalikan
perilaku siswa (Majid, 2014:249-251).
8)

Keterampilan mengajar perorangan
Keterampilan guru dalam mengajar perseorangan adalah kemampuan

guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu

yang

digunakan

siswa

dalam

pengajaran

dengan memperhatikan karakteristik

(Majid,2014:251). Majid juga menjelaskan beberapa komponen keterampilan
yang digunakan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, diantaranya (1)
keterampilan

mengadakan

pendekatan

secara

pribadi;

(2)

keterampilan

mengorganisasi; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; serta
(4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
9)

Keterampilan menutup pelajaran
Menurut Majid (2014:245) kegiatan menutup pelajaran perlu dilakukan

oleh guru agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok materi yang
telah dipelajari sebelumnya. Dalam kegiatan menutup pelajaran, hal yang perlu
diperhatikan adalah memberikan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang
telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat
keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar (Hasibuan dan Moedjiono, 2009
: 73).
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Permendikanas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan
Pendidikan dasar dan Menengah menjelaskan bahwa kegiatan penutup merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dilakukan
dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik,
dan tindak lanjut (Depdiknas, 2007 : 17).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan
dasar mengajar merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang
guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mulai dari awal pembelajaran
sampai akhir atau penutup untuk memfasilitasi dan menciptakan lingkungan
belajar yang mendukung tercapainya tujuan belajar bagi siswa.
Dalam penelitian ini telah ditetapkan bebrapa indikator keterampilan guru
antara lain; (1) persiapan pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan pendahuluan,
(3) menggunakan komik untuk menyajikan masalah kontekstual, (4) membimbing
siswa memahami masalah dalam komik, (5) mengarahkan siswa belajar
kelompok, (6) membimbing siswa aktif berdiskusi dalam kelompok, (7)
memberikan kesempatan kepada kelompok betukar hasil diskusi melalui tari
bambu, (8) mengelola kelas dalam kegiatan bertukar informasi, (9) mengarahkan
siswa menemukan strategi terbaik menyelesaikan masalah, (10) melaksanakan
kegiatan penutup.
2.1.3.2. Akivitas Siswa
Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
pembelajaraan adalah minta siswa dalam belajar (Susanto, 2014: 66). Minat siswa
dalam belajar dapat ditentukan dari persepsi dan sikap positifnya terhadap mata
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pelajaran, mau

mendapatkan

dan

mengintegrasikan

keterampilan serta membangun sikapnya, mampu

pengetahuan
memperluas

dan
serta

memperdalam dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya
secara bermakna, serta mau membangun kebiasaan berfikir, bersikap, dan
bekerja produktif (Depdiknas, 2004:8-9). Jadi dalam proses belajar-mengajar yang
diperhatikan pertama kali adalah siswa atau anak didik (anak berkonotasi dengan
tujuan, karena anak didiklah yang memiliki tujuan), bagaimanakah keadaan dan
kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain
(Sardiman, 2011 : 111)
Selain itu dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan peserta didik terlibat
dalam sebuah interaksi, dan dalam interaksi itu aktivitas peserta didiklah yang
lebih aktif (Fathurrohman dan Sutikno,2010:14). Aktivitas siswa merupakan salah
satu prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Slameto
(2010: 36) menambahkan bahwa informasi yang diterima siswa dalam proses
belajar yang berasal dari aktivitas sendiri akan lebih bermakna. Apabila siswa
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, maka ia akan memiliki pengetahuan yang
lebih baik. Aktivitas dalam belajar diperlukan, sebab pada prinsipnya belajar
adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku menjadi sebuah kegiatan.
Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan
prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajr-mengajar.
Berikut ini macam-macam aktivitas belajar siswa yang dikelompokkan
menjadi 8 kelompok menurut Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172-173).
1. Aktivitas visual (Visual activities)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aktivitas visual dalam belajar antara lain: membaca, melihat, dan
mengamati.
Aktivitas lisan (Oral activities)
Aktivitas lisan dalam belajar antara lain: mengemukakan pendapat,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi
saran,-dan berdiskusi.
Aktivitas mendengarkan (Listening activities)
Aktivitas mendengarkan
dalam
belajar meliputi: mendengarkan
penjelasan guru, mendengarkan penjelasan diskusi kelompok,
mendengarkan penjelasan teman, dan mendengarkan suatu media.
Aktivitas menulis (Writing activities)
Aktivitas menulis dalam belajar dapat berupa menulis laporan, membuat
rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket.
Aktivitas menggambar (Drawing activities)
Aktivitas menggambar dalam belajar meliputi: menggambar, membuat
grafik, chart, diagram peta, dan pola.
Aktivitas metrik (Motor activities)
Aktivitas metrik dalam belajar antara lain: melakukan percobaan, memilih
alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan
permainan, menari, dan berkebun.
Aktivitas mental (Mental activities)
Aktivitas mental dalam belajar meliputi: merenungkan, mengingat,
memecahkan masalah, menganalisis, dan membuat keputusan.
Aktivitas emosional (Emotional activities)
Aktivitas emosional dalam belajar antara lain: adalah minat, berani, dan
fokus.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah

seuruh kegiatan siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran berupa sikap
atau perilaku. Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran geometri melalui
pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia berbantuan media Komik
meliputi: (1) mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran, (2) menanggapi
apersepsi sesuai dengan materi,

(3) mengamati komik yang diberikan, (4)

memahami permasalahan realistik dalam komik, (5) melakukan diskusi secara
berkelompok, (6) menulis jawaban dalam lembar diskusi, (7) bertukar hasil
diskusi melalui metode tari Bambu, (8) memiliki sikap positif terhadap belajar, (9)

32

menemukan strategi pemecahan terbaik, (10) menyimpulkan hasil pembelajaran,
(11) mengerjalkan soal evaluasi.
2.1.3.3. Kualitas Iklim Pembelajaran
Menurut Depdiknas (2004: 32-33) iklim belajar atau situasi belajar
adalah suasana atau kondisi yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung
termasuk interaksi antara guru dengan siswa baik di dalam maupun di luar
kelas

saat pembelajaran. Iklim pembelajaran yang berkualitas terlihat dari

suasana kelas yang kondusif, menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna
bagi peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan
optimal.
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.
Dalam penelitian ini indikator iklim pembelajaran yang akan diamati
meliputi (1) kenyamanan lingkungan belajar; dan (2) interaksi dalam
pembelajaran.
2.1.3.4. Kualitas Materi Pembelajaran
Materi pelajaran merupakan salah satu medium untuk mencapai tujuan
pengajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat dikuasainya
(Fathurrohman dan Sutikno, 2010: 14). Ditambahkan oleh Hamdani (2011:120)
secara garis besar materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan
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sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi
yang ditentukan. Oleh sebab itu dalam mengembangkan materi atau bahan belajar
harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dimasa mendatang.
Depdiknas (2004: 9) materi pembelajaran yang berkualitas terlihat dari:
(1) kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus
dikuasai siswa; (2) ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi
dengan alokasi waktu yang tersedia;(3) materi pembelajaran sistematis dan
kontekstual; (4) memotivasi siswa untuk mempelajarinya; serta (5) mampu
memberikan manfaat

bagi

perkembangan

dan

kemajuan

bidang

ilmu,

teknologi, dan seni.
Indikator kualitas materi pembelajaran dalam penelitian ini meliputi (1)
kesesuaian materi dengan kompetensi yang ingin dicapai; dan (2) konten materi
pembelajaran.
2.1.3.5. Kualitas Media Pembelajaran
Media pembelajaran menurut Aqib (2014:50) adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses
belajar pada diri siswa. Daryanto (2013:8) juga menjelaskan bahwa fungsi dari
media pembelajaran adalah sebagai pembawa informasi atau pesan dari sumber
(guru) menuju penerima (siswa). Sanaky (2013:5) menjelaskan tujuan
menggunakan media dalam proses pembelajaran adalah untuk mempermudah
proses pembelajaran di kelas, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran,
menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar, dan membantu
konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran.
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Sedangkan media pembelajaran yang berkualitas adalah media yang dapat
menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses
interaksi antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa serta siswa dengan ahli
bidang yang relevan. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana
belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif berdiskusi dan mencari informasi
melalui berbagai sumber belajar yang ada (Depdiknas, 2004:9).
Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah komik,
maka dapat dirumuskan beberapa indikator kualitas media pembelajaran yang
akan diukur dalam penelitian ini, anta lain (1) kesesuaian isi komik dengan materi
pembelajaran, (2) memfasilitasi siswa dalam memahami permasalahan yang
disajikan, (3) memfasilitasi interaksi pembelajaran, (4) kebermanfaatan komik
bagi guru dan siswa.
2.1.3.6. Hasil Belajar
Pengertian hasil belajar menurut Purwanto (2014:46) adalah perubahan
perilaku peserta didik akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia
mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar
mengajar. Sedangkan hasil belajar menurut Hamalik (2013: 30) merupakan
perubahan tingkah laku pada seseorang setelah belajar, yaitu dari tidak tahu
menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.
Menurut Winkel dalam Purwanto (2014:45) hasil belajar adalah perubahan
manusia dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada
taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson, dan

35

Harrow yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Masing-masing
ranah hasil belajar akan diuraikan sebagai berikut ;
1) Ranah Kognitif (Cognitive Domain)
Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan
kognisi (intelektual). Benjamin S. Bloom membagi tingkatan hasil belajar kognitif
menjadi enam tingkatan, mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks.
Enam tingkatan itu adalah hafalan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3),
analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6) (Purwanto,2014:50). Anderson dan
Karthwohl dalam Sani (2013:55) telah melakukan revisi terhadap taksonomi
Bloom pada ranah C5 menjadi mengevaluasi dan C6 menjadi berkreasi.
Berikut ini pengertian dimensi kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang
telah direvisi oleh Anderson dan Karthwohl (Sani, 2013:57):
(1) Mengingat (C1), yaitu mengenal dan mengingat pengetahuan yang relevan
dari ingatan jangka panjang.
(2) Memahami (C2), yaitu membangun makna dari pesan lisan, tulisan dan
gambar melalui interpretasi, pemberian contoh, inferensi, pengelompokan,
meringkas, membandingkan, merangkum dan menjelaskan.
(3) Menerapkan (C3), yaitu menggunakan prosedur melalui eksekusi atau
implementasi.
(4) Menganalisis (C4), yaitu membagi materi dalam beberapa bagian,
menentukan hubungan antar bagian atau secara keseluruhan dengan
melakukan penurunan, pengelolaan, dan pengenalan atribut.
(5) Mengevaluasi (C5), yaitu membuat keputusan berdasarkan kriteria dan
standar melalui pengecekan dan kritik.
(6) Berkreasi atau Mencipta (C6), yaitu mengmbangkan ide, produk atau metode
baru dengan cara menggabungkan unsur-unsur untuk membentuk fungsi
secara keseluruhan dan menata kembali unsur-unsur menjadi pola atau
struktur baru melalui perencanaan, pengembangn dan produksi .
2) Ranah Afektif (Affective Domain)
Hasil belajar ranah afektif berkaitan dengan nilai. Karthwohl dalam Purwanto
(2014:51-52) membagi hasil belajar afektif dalam lima tingkatan yaitu,
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penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Masing-masing
tingkatan akan diuraikan seperti berikut ini:
(1) Penerimaan (receiving), adalah kesediaan menerima rangsangan dengan
memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang kepadanya.
(2) Partisipasi atau merespon (responding), adalah kesediaan memberikan
respon dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan.
(3) Penilaian atau penentuan sikap (valuing), adalah kesediaan untuk
menentukan pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut.
(4) Organisasi (organizing), adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai
yang dipilihnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku.
(5) Internalisasi atau karakterisasi (characterization), adalah menjadikan nilainilai yang diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi
juga menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku (Purwanto,2014:52).
3) Ranah Psikomotorik (Psycomotoric Domain)
Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan
kemampuan

bertindak

individu. Taksonomi yang paling banyak digunakan

dalam hasil belajar psikomotorik adalah yang dikemukakan oleh Simpson.
Menutur Simpson dalam Purwanto (2014:53) ada enam klasifikasi hasil belajar
psikomotortik, yakni persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa,
gerakan kompleks, dan kreativitas.
(1) Persepsi, adalah kemampuan hasil belajar psikomotorik dengan kemampuan
membedakan suatu gejala dengan gejala lain.
(2) Kesiapan, adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu
gerakan.
(3) Gerakan terbimbing, adalah kemampuan melakukan gerakan meniru model
yang dicontohkan.
(4) Gerakan terbiasa, adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa adanya
contoh, kemampuan dicapai karena latiahn yang berulang-ulang sehingga
menjadi kebiasaan.
(5) Gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan
dengan cara, urutan, dan irama yang tepat.
(6) Kreativitas, adalah kemapuan menciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak
ada sebelumnya dan mengkombinasikan gerakan-gerakan yang ada menjadi
kombinasi gerakan baru yang orisinal.
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
perubahan tingkah laku yang diperoleh siswa setelah berinteraksi dengan
lingkungan belajarnya. Hasil belajar meliputi tiga ranah, yaitu perubahan dalam
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan hasil belajar yang berfokus pada ranah kognitif siswa dalam
pembelajaran geometri melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia berbantuan media Komik variasi Tari Bambu.
2.1.4. Pendidikan Karakter
2.1.4.1. Pengertian Pendidikan Karakter
Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin character, yang
berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak.
Dalam kamus psikologi, arti karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak
etis atau moral misalnya kejujuran seseorang. Secara terminologi (istilah),
karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada
faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi
pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter ditentukan
oleh konsistensi perilaku seseorang yang sesuai dengan apa yang diucapkan dan
harus didasari atas ilmu dan pengetahuan dari sumber-sumber nilai yang dapat
dipertanggungjawabkan. (Fitri, 2012:21)
Tujuan dari pendidikan karakter menurut Fitri (2012 : 22) yaitu untuk
membentuk dan membangun pola piker, sikap, dan perilaku peserta didik agar
menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung
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jawab. Dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha sadar yang
dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi positif dan berakhlak
karimah sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga dapat
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Kemendiknas (dalam Fitri, 2012:24) tujuan pendidikan karakter
antara lain:
1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia
dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan
sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai
generasi penerus bangsa;
4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang
mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan;
5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar
yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta rasa kebangsaan
yang tinggi dan penuh kekuatan.
2.1.4.2. Pembelajaran Nilai dalam Pendidikan Karakter
Nilai adalah hakikat sesuatu yang baik yang pantas dilakukan oleh manusia
menyangkut keyakinan, kepercayaan, norma dan perilaku (Fitri, 2012 : 102).
Definisi nilai apabila digabungkan dengan pembelajaran mempunyai makna dan
arti yang berbeda dengan makna tekstualnya. Apabila dilihat dari makna
tekstualnya, arti pembelajaran nilai adalah upaya untuk membelajarankan siswa
agar memahami hakikat sesuatu yang baik yang pantas dilakukan oleh manusia
menyangkut keyakinan, kepercayaan, norma dan perilaku.
Masih menurut Fitri (2012 : 103) pembelajaran nilai tidak harus merupakan
satu program atau pelajaran khusus seperti mata pelajaran Pendidikan Agama,
Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan

(PPKn)

atau

pendidikan
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Kewarganegaraan (PKn), Ilmu Pengetahuan Sosial, dan sebagainya, tetapi lebih
merupakan suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan sehingga pembelajaran
nilai dapat dimasukkan pada semua bidang mata pelajaran. Pemikiran tersebut
relevan dengan pendekatan integratif pada pendidikan karakter yang dinyatakan
oleh Rusnak (dalam Fitri, 2012: 103), bahwa: 1) pendidikan karakter bukan mata
pelajaran sendiri, melainkan masuk menjadi bagian dari semua mata pelajaran; 2)
pendidikan karakter terintegrasi pada semua kegiatan pembelajaran; 3) lingkungan
sekolah yang positif membantu mengembangkan karakter; 4) pengembangan
karakter harus didukung oleh kebijakan pemimpin; 5) memberdayakan guru
mempromosikan pengembangan karakter; 6) sekolah dan masyarakat adalah vital
bagi pengembangan karakter.
Ada 18 nilai yang relevan untuk diterapkan di Sekolah Dasar sesuai dengan
karakteristik siswa. Nilai tersebut antara lain: 1) cinta dan kasih sayang; 2) peduli
dan empati; 3) kerja sama; 4) berani; 5) keteguhan hati dan komitmen; 6) adil; 7)
suka menolong; 8) kejujuran dan integritas; 9) humor; 10) mandiri dan percaya
diri; 11) disiplin diri; 12) loyalitas;13) sabar; 14) rasa bangga;15) banyak akal; 16)
sikap hormat; 17) tanggung jawab; 18) toleransi. Masing-masing nilai tersebut
mempunyai indikator yang terukur. Indikator dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Cinta dan kasih sayang:
a. Ungkapan hati, pikiran, dan perbuatan untuk menunjukkan kasih sayang
yang tinggi pada seseorang, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik.
b. Sikap memahami dan memperhatikan orang lain secara sungguh-sungguh.
2) Kepedulian dan empati
a. Menanggapi perasaan, pikiran dan pengalaman orang lain karena merasakan
kepedulian terhadap sesama
b. Berupaya mengenali pribadi orang lain dan ingin membantu orang lain yang
sedang dalam keadaan susah;
c. Mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadap orang lain.
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3) Kerjasama
a. Menggabungkan tenaga diri pribadi dengan orang lain untuk bekerja demi
mencapai suatu tujuan
b. Membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan.
4) Berani
a. Kemampuan menghadapi kesulitan, bahaya, atau sakit dengan cara dapat
mengendalikan situasi
b. Mengenali sesuatu yang menakutkan atau menantang dan kemudian
memikirkan stretegi untuk menghadapinya.
5) Keteguhan hati dan komitmen
a. Bertahan dalam menggapai cita-cita, pekerjaan dan segala urusan.
b. Janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan
6) Adil
a. Memperlakukan orang lain dengan sikap yang memihak dan wajar.
b. Mempunyai pandangan yang jujur dalam kehidupan sehari-hari dan di
dalam situasi khusus, tanpa pengaruh dari manapun dan siapapun.
7) Suka menolong
a. Kebiasaan membantu orang lain
b. Selalu siap mengulurkan tangan dan dengan secara aktif mencari
kesempatan untuk menyumbang
8) Kejujuran dan integritas
a. Berbicara tidak bohong dan memperlakukan orang lain secara adil
b. Jujur terhadap diri sendiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral
sendiri.
9) Humor
a. Kemampuan untuk merasakan dan menanggapi kelucuan diluar dan di
dalam dirinya sendiri
b. Menciptakan kecerahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tersenyum
pada situasi senang dan tertawa pada situasi yang menggelikan
10) Mandiri dan percaya
a. Kebebasan melakukan kebutuhan diri sendiri
b. Mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri
11) Disiplin diri
a. Membiasakan diri mematuhi peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat.
b. Melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg.
12) Loyalitas
a. Tetap setia terhadap komitmen dengan orang lain (keluarga atau teman) atau
dengan kelompok tertentu
b. Tetap berkomitmen dalam keadaan sulit maupun adanya rintangan.
13) Sabar
a. Mampu mengendalikan diri dari kelambatan mencapai cita-cita atau
kesempatan khusus.
b. Menunggu segala kebutuhan dan kepentingan dengan tenang
c. Mempu mengendalikan diri dari gangguan orang lain
d. Menunda keinginan yang dapat merugikan dirinya
14) Rasa Bangga
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a. Menghargai diri sendiri
b. Merasa senang ketika dapat menyelesaikan suatu tugas yang menantang
atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
15) Banyak Akal
a. Mampu berpikir secara kreatif tentang metode dan bahan yang berbeda
dalam upaya menanggulangi situasi yang baru dan sukar
b. Mampu membuat pertimbangan, menggunakan imajinasi, dan semua pilihan
yang terbaik dalam menemukan pemecahan suatu masalah.
16) Sikap hormat
a. Menghormati orang lain ketika mengagumi, menghargai, dan mempunyai
penghargaan khusus
b. Sopan kepada orang lain dan memperlakukan mereka dengan baik.
17) Tanggungjawab
a. Dapat dipercaya dan dapat diandalkan atas suatu perbuatan atau tindakan
b. Dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan dan tindakan yang
dilakukan.
18) Toleransi
a. Saling menghormati antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan
aliran
b. Saling membantu antar sesama dalam kebaikan.
Menurut Fitri (2012: 46) pendidikan karakter bukan berdiri sendiri,
melainkan merupakan suatu nilai yang menjadi satu kesatuan dengan setiap mata
pelajaran di sekolah. Proses pendidikan karakter tidak dapat langsung dilihat
hasilnya dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan proses yang kontinu dan
konsisten. Pendidikan karakter berkaitan dengan waktu yang panjang sehingga
tidak dapat dilakukan dengan hanya satu kegiatan saja. Disinilah pentingnya
pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus terintegrasi dalam kehidupan
sekolah, baik dalam konteks pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Adapun indikator pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika
melalui PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik adalah : 1) kerjasama, 2)
Mandiri, dan 3) Tanggungjawab.
2.1.5. Pembelajaran Matematika
2.1.5.1. Pengertian Pembelajaran Matematika
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu universal yang
mendasari perkembangan teknologi modern dan berperan dalam memajukan
daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua
peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta
kemampuan bekerjasama..
Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang
dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat
meningkatkan kemampuan berpikir, serta dapat meningkatkan kemampuan
mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan
terhadap materi matematika (Susanto, 2014:186-187). Sedangkan menurut
Muhsetyo (2008:1.26) pembelajaran matematika adalah proses pemberian
pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang
terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan
matematika yang dipelajari.
Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, Heruman (2013:3)
menjelaskan ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu :
(1) Penanaman konsep dasar (penanaman konsep), yaitu pembelajaran suatu
konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep
tersebut.
(2) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep
yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika.
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(3) Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanamna konsep
dan pemahamn konsep.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di
SD adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik tentang
materi yang ada dalam pelajaran matematika melalui serangkaian kegiatan yang
sistematis

dan

terencana

sesuai

dengan

langkah-langkah

pembelajaran

matematika.
2.1.5.2. Tujuan Pembelajaran Matematika
Tujuan mata pelajaran matematika di sekolah dasar menurut Depdiknas (2006
:417) bertujuan agar siswa memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut :
1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat dalam pemecahan masalah;
2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika;
3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang

model matematika, menyelesaikan

model, dan menafsirkan

solusi yang diperoleh;
4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah;
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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.
2.1.5.3. Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
Gagne (dalam Shadiq dan Mustajab,2011:10) membagi objek-objek dalam
matematika yang diperoleh siswa menjadi dua, yaitu objek langsung dan objek tak
langsung. Objek langsung adalah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan.
Sedangkan objek tak langsung meliputi berpikir logis, kemampuan memecahkan
masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan dan ketelitian. Objek tak
langsung merupakan kemampuan yang secara tak langsung akan dipelajari oleh
siswa ketika mereka mempelajari objek langsung dalam matematika.
Cakupan materi pelajaran matematika di sekolah dasar dijelaskan dalam
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006:23) adalah sebagai
berikut:
a) Bilangan yang mencakup melakukan operasi hitung,sifat-sifat operasi
hitung dalam memecahkan masalah matematika, b) pengukuran dan
Geometri, mencakup mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang,
melakukan operasi hitung melibatkan keliling, luas, volume, dan
menggambarkan letak titik dalam koordinat, c) pengelolaan data, yang
mencakup mengumpulkan, menyajikan dan menafsirkan data.
Ketiga

cakupan materi

tersebut menjadi materi

pokok

pembelajaran

matematika di SD/MI yang diwujudkan dalam standar kompetensi (SK) dan
kompetensi

dasar (KD) mata

pelajaran

matematika. Standar

kompetensi

adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan
penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai
pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas
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sejumlah kompetensi dasar ebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku
secara nasional (Depdiknas, 2006:47). Kompetensi dasar merupakan sejumlah
kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu
sebagai

rujukan

untuk

menyusun indikator kompetensi. Dalam perumusan

indikator, pendidik diberikan kebebasan untuk mengembangkan indikator sendiri
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan disesuaikan dengan
ranah perkembangan kognitif siswa (teori Bloom).
Dalam penelitian ini, ruang lingkup materi pelajaran matematika berfokus
pada materi geometri kelas V SD. Karena disesuaikan dengan permasalahan
pembelajaran yang terdapat di tempat penelitian, yaitu pada pembelajaran
matematika di kelas V materi geometri.
2.1.5.4. Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah geometri
datar dan geometri ruang yaitu permasalahan yang berkaitan dengan KD 6.3
Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana, KD 6.4 menyelidiki
sifat-sifat kesebangunan dan simetri, dan KD 6.5 menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana.
Berikut ini akan diuraikan tentang materi yang akan disampaikan dalam
penelitian ini:
2.1.5.4.1. Jaring-jaring Bangun Ruang
Jaring–jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika
di gabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Dengan mengetahui
berbagi bentuk jaring-jaring bangun ruang, akan memudahkan orang untuk

46

membuat atau merangkai sebuah bangun ruang yang diinginkan. Berikut ini akan
diuraikan tentang jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana (prisma, limas,
tabung, dan kerucut).
1) Prisma
Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi berhadapan yang
sejajar & kongruen dan sisi-sisi lain yang tegak lurus dengan kedua sisi
berhadapan tersebut (Budhayanti dkk, 2008 : 3.28). Jaring-jaring prisma dapat
dibuat dengan mengiris beberapa rusuk prisma sehingga prisma tersebut dapat
direbahkan pada suatu bidang datar. Jaring-jaring prisma segitiga siku-siku
memiliki 2 sisi alas yang berbentuk segitiga dan 3 sisi tegak yang berbentuk
persegi atau persegi panjang. Dengan mengiris rusuk-rusuk prisma yang berbeda,
kita juga akan mendapat jaring-jaring prisma yang berbeda pula. Berikut ini
adalah contoh jaring-jaring prisma tegak segitiga sama sisi :

Gambar 2.1. Jaring-jaring prisma segitiga
Benda-benda disekitar siswa yang memiliki bentuk prisma antara lain seperti
berikut ini :
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Gambar 2.2 Benda-benda berbentuk prisma
2) Limas
Limas sering disebut juga piramida. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi
oleh sebuah segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang
berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak (Budhayanti dkk, 2008 :
3.29). Limas segiempat alasnya berupa persegi dan 4 bidang datar segitiga sama
kaki atau segitiga sama sisi yang membentuk jaring-jaringnya. Adapun jaringjaring dari limas segiempat adalah sebagai berikut ;

Gambar 2.3. Jaring-jaring limas segiempat
Benda-benda yang berbentuk limas antara lain :
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Gambar 2.4. Benda-benda berbentuk limas segiempat
3) Tabung
Tabung merupakan bentuk khusus dari prisma dengan alas berbentuk
ingkaran (Budhayanti dkk, 2008 : 3.28). Sehingga dapat diartikan bahwa tabung
atau silinder adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah
lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi
kedua lingkaran tersebut.

Gambar 2.5. Jaring-jaring tabung
Banyak benda disekitar kita yang memiliki bentuk seperti tabung,
diantaranya:
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Gambar 2.6. Benda-benda berbentuk tabung
4) Kerucut
Kerucut adalah bentuk khusus dari limas dengan alas berbentuk lingkaran
(Budhayanti dkk, 2008 : 3.30). Sehingga dapat diartikan bahwa kerucut adalah
bangun ruang terdiri dari alas sebuah lingkaran dan sebuah selimut yang berupa
bidang lengkung. Sisi alas kerucut berbentuk lingkaran dan segitiga alas lengkung
sebagai selimutnya.

Gambar 2.7. Jaring-jaring kerucut
Berikut ini adalah beberapa contoh benda yang memiliki bentuk kerucut :
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Gambar 2.8. Benda-benda berbentuk kerucut
2.1.5.4.2. Kesebangunan dan Simetri Bangun Datar
1) Kesebangunan
Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut
antara dua buah bangun datar atau lebih. Pengertian kesebangunan seperti ini
berlaku umum untuk setiap bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun
jika memenuhi dua syarat berikut:
1) Panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki
perbandingan senilai.
2) Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar (Suharjana,
2008:16).
Dua bangun yang kongruen pasti sebangun, tetapi dua bangun yang sebangun
belum tentu kongruen. Bangun-bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang
sama dikatakan bangun-bangun yang kongruen. Pengertian kekongruenan tersebut
berlaku juga untuk setiap bangun datar. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika
memenuhi dua syarat berikut:
1.

Panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki
perbandingan senilai dan hasil perbandingannya selalu sama dengan satu.
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2.

Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. (Suharjana,
2008:18)

Gambar 2.9. Kesebangunan berbagai bangun datar
Bangun datar trapesium ABCD dan trapesium PQRS dikatakan sebangun.
Sebangun artinya sama bangun trapesium, dan mempunyai ukuran yang
sebanding. Perhatikan panjang sisi-sisinya.

Panjang sisi-sisi yang bersesuaian antara kedua bangun itu sebanding atau
senilai. Oleh karena itu, kedua bangun itu disebut sebangun. Sedangkan trapesium
ABCD atau trapesium PQRS dengan trapesium KLMN tidak sebangun. Ukuran
sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding atau senilai. Jika 2 buah bangun datar
sebangun dan memiliki bagian-bagian yang bersesuaian sama, dikatakan kedua
bangun itu sama dan sebangun (kongruen). Perhatikan segitiga ABC dan segitiga
PQR. Sisi AB = PQ, AC = PR, CB = RQ, sehingga kedua bangun tersebut
kongruen.
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Contoh kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari adalah: gedung dan
maketnya, orang dengan

patungnya

atau

fotonya. Skala menunjukkan

kesebangunan.
2) Simetri
a)

Simetri Lipat
Simetri berarti seimbang pada bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. Jika kedua

belah bagian suatu benda sama, dikatakan simetris, atau setangkup. Simetri Lipat
adalah suatu keadaan bangun geometri datar yang apabila dilipat menurut suatu
garis tertentu gmbar bangun geometri tersebut akan saling menutup (Suharjana,
2008:13). Tidak semua bangun geomatri mempunyai simetri lipat. Suatu bangun
dikatakan mempunyai simetri lipat, jika bangun itu dilipat akan simetris. Simetris
artinya kedua belah bagiannya sama atau setangkup. Suatu bangun dikatakan
simetris, jika seluruh bangun itu seimbang pada bagian-bagiannya.

Gambar 2.10. Simetri lipat bidang datar
Ketiga gambar di atas apabila dilipat tepat pada sumbu/garis simetri maka
ketiganya akan berhimpitan dengan tepat dan mempunyai simetri lipat. Untuk
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mencari banyaknya simetri lipat suatu bangun maka perlu melakukan percobaan
dengan melakukan berbagai lipatan pada beberapa posisi.

Gambar 2.11. Simetri lipat bangun persegi
Garis lipat disebut sumbu simetri bangun itu. Simetri lipat ialah gerak lipat
yang memindahkan bangun itu ke bangun itu sendiri.

Gambar 2.12. Banyaknya simetri lipat pada persegi
Dari berbagai cara melipat persegi diatas, dapat diketahui bahwa bangun datar
persegi mempunyai simetri lipat sebanyak 4.
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Gambar 2.13. Simetri lipat berbagai bangun datar
Beberapa gambar bangun datar diatas, masing-masing mempunyai sumbu
simetri yang berbeda-beda. Banyaknya garis/sumbu simetri menunjukkan
banyaknya simetri lipat yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Ada beberapa
bangun datar yang sama sekali tidak memiliki simetri putar yaitu salah satunya
segitiga sembarang.
b) Simetri Putar
Simetri Putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu
bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum
diputar, namun bukan kembali ke posisi awal (Suharjana, 2008: 15). Percobaan
dapat dilakukan mirip dengan percobaan pada simetri lipat namun caranya adalah
dengan memutar kertas yang telah dibentuk.
Banyaknya simetri putar pada bangun datar tidak sama. Jauhnya putaran
suatu bangun ditentukan oleh besar sudut, dengan titik pusat yang sama, dan arah
putaran sama dengan arah perputaran jarum jam.
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Gambar 2.14. Simetri putar bangun persegi
Perhatikanlah model daerah persegi yang terbuat dari kertas di dalam
bingkainya pada gambar di atas. Apabila model persegi itu ditusuk di P, kemudian
diputar maka daerah persegi itu ke luar dari bingkai. Setelah diputar 90o
(seperempat putaran) daerah persegi itu masuk kembali ke dalam bingkai dengan
titik a dalam sudut B. Setelah diputar 180 o (setengah putaran) daerah persegi
masuk lagi ke dalam bingkai dengan titik a di dalam sudut C. Setelah diputar 270 o
(tiga perempat putaran) daerah persegi masuk lagi ke dalam bingkai dengan titik a
di dalam sudut D. Akhirnya setelah diputar 360

o

(satu putaran penuh) daerah

persegi kembali ke dalam bingkai dengan titik a dalam sudut A.
Jadi apabila diputar 360

o

(satu putaran penuh) daerah persegi menempati

kembali bingkainya sebanyak empat kali. Dikatakan bahwa persegi memiliki 4
simetri putaratau memiliki simetri putar tingkat 4. Titik potong kedua diagonalnya
disebut pusat simetri putar.
Untuk bangun yang hanya memiliki satu simetri putar, tiap-tiap titik dapat
dijadikan pusat simetri dan bangun yang hanya memiliki simetri putar tingkat satu
dikatakan tidak mempunyai simetri putar (Suharjana, 2008:14).
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2.1.5.4.3. Luas Balok dan Luas Kubus
1) Luas permukaan balok
Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang sisi yang masingmasing berbentuk persegipanjang yang setiap sepasang-sepasang sejajar dan sama
ukurannya (Suharjana, 2008: 15). Berikut ini adalah beberapa benda dalam
kehidupan sehari-hari yang memeiliki bentuk balok.

Gambar 2.15. Benda-benda berbentuk balok
Luas daerah permukaan bangun ruang adalah luas daerah seluruh
permukaannya, yaitu luas daerah bidang sisi-sisinya (Muhsetyo, 2008: 6.3).
Berikut ini digambarkan rusuk-rusuk pada bangun balok beserta bidang sisi-sisi
balok.

Gambar 2.16. Balok tersusun dari 6 bidang persegi panjang
Bidang sisi balok masing-masing berbentuk persegi panjang, maka untuk
menemukan luas permukaan balok dengan menjumlahkan luas dari seluruh bidang
sisi balok yang berbentuk persegi panjang.
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Luas persegi panjang= panjang x lebar atau L= p x l
Pada bangun balok, p menyatakan panjang, l menyatakan lebar, dan t
menyatakan tinggi. Luas permukaan balok diperoleh dengan menjumlahkan
seluruh luas bidang sisi depan, bidang sisi belakang, bidang sisi atas, bidang sisi
bawah, bidang alas dan bidan atas.
Luas permukaan balok =
L sisi alas+ L sisi atas + L sisi depan + L sisi belakang + L sisi kanan + L sisi kiri
(p x l) +(p x l) + (p x t) + (p x t) + (l x t) + (l x t)
Sehingga L = 2 (p x l) + 2 (p x t) + 2 (l x t)
2) Luas Permukaan Kubus
Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam buah bidang sisi
berbentuk persegi dengan ukuran yang sama (Suharjana, 2008: 15). Benda-benda
dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki bentuk kubus adalah sebagai berikut.

Gambar 2.17. Benda-benda berbentuk kubus
Kubus memiliki 6 bidang sisi persegi, sehingga untuk menemukan luas
permukaan kubus dengan menjumlahkan luas dari seluruh bidang sisi kubus yang
berbentuk persegi. Perhatikan gambar berikut ini:
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Gambar 2.18. Kubus tersusun dari 6 bidang persegi
Luas satu bidang sisi kubus sama dengan luas persegi yaitu sisi x sisi (s x s),
sehingga luas kubus adalah 6 kali luas bidang persegi atau 6 (s x s).
Luas permukaan kubus =
L sisi alas+ L sisi atas + L sisi depan + L sisi belakang + L sisi kanan + L sisi kiri
(s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s)
Sehingga L = 6 (s x s)
2.1.6. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia
2.1.6.1. Pengertian PMRI
Pernyataan Freudental dalam Wijaya (2012: 20) yang menyatakan bahwa
“matematika

merupakan

suatu

bentuk

aktivitas

manusia”

melandasi

pengembangan Pendidikan Matematika Realistik. Pendidikan Matematika
Realistik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang
berorientasi pada siswa, bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan
matematika harus dihubungkan secara nyata terhadapa konteks kehidupan seharihari siswa ke pengalaman belajar yang berorientasi pada hal-hal nyata (Susanto,
2014:205). Dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan PMRI,
pelajaran

diawali

dari

bahan

yang

kontekstual

yang

real

dari

segi

pengalaman siswa (Gravemeijer dalam Sembiring, 2010). Berkaitan dengan
permasalahan kontekstual atau realistik yang diberikan kepada siswa, Wijaya
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(2012:20-21) berpendapat permasalahan tersebut tidak harus berupa masalah yang
ada di dunia nyata (real world problem) dan bisa ditemukan dalam kehidupan
sehari-hari siswa. Suatu masalah bisa dikatakan “realistik” jika masalah tersebut
dapat dibayangkan atau nyata dalam pikiran siswa. Suatu cerita rekaan yang
didasarkan pada permasalahan kehidupan sehari-hari, bisa digunakan sebagai
masalah relistik.
Susanto (2014:205) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran matematika,
siswa perlu diberikan kesempatan untuk reinvent (menemukan) matematika
melalui praktik yang mereka alami sendiri. Proses siswa menemukan kembali
konsep matematika ini disebut dengan proses matematisasi, yaitu proses
mematematikakan dunia nyata atau membangun suatu konsep matematika dari
suatu fenomena (Aisyah, 2007:7.3).
De Lange dalam Wijaya (2012:42-43) membagi matematisasi menjadi dua,
yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Lebih lanjut Aisyah
(2007: 7.4) menjelaskan tentang pengertian matematisasi horizontal dan
matematisasi vertikal, bahwa matematisasi horizontal adalah proses penyelesaian
soal-soal kontekstual dari dunia nyata. Dalam matematika horizontal, siswa
mencoba menyelesaikan soal-soal dari dunia nyata dengan cara mereka sendiri,
dan menggunakan bahasa dan simbol mereka sendiri. Sedangkan matematisasi
vertikal adalah proses formalisasi konsep matematika. Dalam matematisasi
vertikal, siswa mencoba menyusun prosedur umum yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan soal-soal sejenis secara langung tanpa bantuan konteks. Proses
matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal tidak bisa langsung dipisahkan
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menjadi dua bagian besar secara berurutan, namun kedua proses matematisasi ini
terjadi bergantian secara bertahap (Wijaya, 2012:43).
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan PMRI
adalah suatu pendekatan yang dikhususkan untuk pembelajaran matematika yang
diawali dengan penggunaan konteks berupa situasi nyata yang bisa dibayangkan
oleh siswa untuk menemukan kembali dan membangun konsep matematika.
2.1.6.2. Teori yang Mendukung Pembelajaran Matematika Menggunakan PMRI
Proses pembelajaran matematika tidak lepas dari teori-teori belajar yang
mendasari. Teori pembelajaran yang mendukung pembelajaran matematika
dengan menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia
pada pembelajaran matematika materi geometri, yaitu:
1) Teori Kontruktivisme
Menurut Trianto (2007:17) teori kontruktivis menyatakan bahwa siswa harus
menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan
itu tidak lagi sesuai. Menurut Merril dalam Suyono dan Hariyanto (2014:106) ciriciri dari pembelajaran berbasis kontruktivis yaitu: (1) pengetahuan dikontruksikan
melalui pengalaman; (2) belajar merupakan penafsiran personal dari dunia nyata;
(3) belajar adalah sebuah proses aktif dimana makna dikembangkan berlandaskan
pengalaman; (4) pertumbuhan konseptual berasal dari negosiasi makna, saling
berbagi tentang perspektif ganda dan pengubahan representasi mental melalui
pembelajaran kolaboratif; (5) belajar dapat dilakukan dalam setting nyata, ujian
dapat diintegrasikan dengan tugas-tugas.
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Pembelajaran berbasis kontruktivis sesuai dengan salah satu prinsip dalam
pembelajaran PMRI. Menurut Gravemeijer dalam Dhoruri (2010: 3) salah satu
prinsip pembelajaran PMRI adalah penemuan kembali terbimbing (Guided
Reinvention). Penemuan kembali terbimbing perlu diupayakan agar siswa
mempunyai pengalaman dalam menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang
didapat dari permasalahan dunia nyata, selain itu pengetahuan matematika bukan
merupakan produk jadi, tetapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsepkonsep dalam matematika melalui pengalamannya menyelesaiakan permasalahan
kontekstual.
2) Teori Kognitif Piaget
Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil
belajar, dan unsur terpenting dalam proses belajar adalah pengetahuan yang
dimiliki setiap individu sesuai dengan situasi belajarnya (Suyono dan Hariyanto,
2014:75). Teori kognitif Piaget mengemukakan ada empat tahap yang dilalui
siswa, yaitu: tahap sensorimotor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkrit,
dan tahap operasional. Menurut Piaget dalam Suyono dan Hariyanto (2014:86)
belajar akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif
peserta didik. Siswa usia sekolah dasar termasuk dalam tahap opersional konkrit,
dimana anak belajar dari hal-hal yang sifatnya konkrit menuju ke hal yang
abstrak.
Pada tahap operasional konkrit, siswa akan lebih mudah dalam menerima
pengetahuan jika disajikan dalam bentuk nyata atau mampu dibayangkan oleh
siswa. Hal tersebut sejalan dengan salah satu karakterisitik PMRI yang
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menggunakan konteks dalam pembelajaran. Menurut Traffers dalam Wijaya
(2012 : 21) melalui penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk
melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Penyajian konteks (permasalahan
realistik) dalam pembelajaran tidak harus selalu berupa masalah nyata yang benarbenar terjadi dalam kehidupan siswa, akan tetapi dapat berupa segala sesuatu yang
dapat dibayangkan dalam pikiran siswa (Wijaya, 2012: 20).
3) Teori Belajar Bruner
Bruner (dalam Aisyah, 2006: 1.6) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran
matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan
situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah yang kontekstual siswa
dibimbing untuk menguasai konsep matematika secara bertahap, sehingga
diharapkan siswa dapat membentuk dan menemukan kembali konsep matematika
yang dipelajari.
Pendekatan PMRI berangkat dari teori belajar Bruner yang menyatakan
bahwa dalam pembelajaran guru hanya berperan sebagai fasilitator yang
memandu siswanya agar dapat membangun pengetahuannya sendiri dan bukan
karena diajari melalui memorisasi hafalan (Suyono dan Hariyanto, 2014:89).
Menurut Bruner dalam Suyono dan Heriyanto (2014:89) peserta didik dalam
pembelajaran harus melewati tiga tahapan perkembangan intelektual, meliputi: (1)
enaktif, seseorang belajar tentang permasalahan yang ada di dunia melalui respon
terhadap suatu objek, dimana anak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi
menggunakan alat/bahan pelajaran sehingga anak mampu memahami sendiri
bagaimana alat itu bekerja; (2) ikonik, pembelajaran terjadi melalui penggunaan
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model-model dan visualisasi verbal; (3) simbolik, siswa sudah mampu
menggambarkan kapasitas bepikir dalam istilah-istilah yang abstrak.
Tahapan siswa memahami konsep matematika dari yang sederhana menuju
yang lebih kompleks dan dari sesuatu yang konkrit menuju ke tingkat formal,
melalui jembatan yang disebut dengan penggunaan model atau matematisasi
progresif. De Lange dalam Wijaya (2012: 42) membagi proses matematisasi
menjadi

dua

yaitu

matematisasi

horizontal

dan

matematisasi

vertikal.

Matematisasi horizontal adalah proses penyelesaian soal-soal kontekstual dari
dunia nyata. Siswa dihadapkan pada suatu konteks yang bisa dibayangkan oleh
siswa sehingga dapat membantu siswa menyelesaikan persoalan dengan cara
mereka sendiri dan akhirnya dapat menemukan konsep matematika. Sedangkan
matematisasi vertikal adalah proses formalisasi konsep matematika yang telah
ditemukan sebelumnya, yaitu siswa menyusun prosedur umum yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan persoalan sejenis tanpa bantuan konteks. Proses
matematisasi horizontal sesuai dengan tahapan enaktif dan ikonik dalam teori
Bruner, sedangkan proses matematisasi vertikal masuk dalam tahapan simbolik.
Gravemeijer dalam Dhoruri (2010: 4) menjelaskan bahwa prinsip
mengembangkan model (proses matematisasi) dalam pembelajaran matematika
menggunakan

pendekatan

PMRI

dimaksudkan

sebagai

wahana

untuk

mengembangkan proses berpikir siswa dari tingkat yang sederhana menuju ke
arah proses berpikir yang lebih formal.
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2.1.6.3. Karakteristik PMRI
Traffers dalam Wijaya (2012:21-22) merumuskan lima karakteristik
Pendidikan Matematika Realistik, yaitu:
1) Penggunaan konteks
Melalui penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk
melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Selain itu penggunaan
konteks diawal pembelajaran juga dimaksudkan untuk meningkatkan
motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar matematika.
2) Penggunaan model atau matematisasi progresif
Pengguanaan model berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan
dan matematika tingkat konkrit menuju pengetahuan matematika tingkat
formal.
3) Pemanfaatan hasil kontruksi siswa
Siswa memiliki kebebasan untuk mengambangkan strategi
pemecahan masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi
pemecahan masalah yang bervariasi dari siswa. Hasil dari kontruksi
siswa selanjutnya digunakan untuk landasan pengembangn konsep
matematika.
4) Interaktivitas
Proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan bermakna ketika
siswa saling mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka.
Pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran matematika bermanfaat
dalam mengmbangkan kemampuan kognitif dan afektif siswa secara
simultan.
5) Keterkaitan atau Intertwinning
Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun
banyak konsep matematika yang memiliki ketrkaitan. Oleh karena itu,
konsep-konsep matematika tidak diperkenalkan kepada siswa secara
terpisah.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan PMRI
memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pendekatan lain.
Dalam pendekatan PMRI, matematika tidak dipandang sebagai produk jadi yang
langsung disampaikan dalam bentuk rumus-rumus, melainkan melalui proses
penemuan konsep dalam kegiatan memecahkan masalah realistik yang diberikan
oleh guru.
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2.1.6.4. Prinsip-prinsip PMRI
Menurut Gravemeijer dalam Dhoruri (2010:3-4) dalam pembelajaran
matematika yang menggunakan pendekatan PMRI terdapat tiga prinsip utama
yaitu:
1) Penemuan kembali terbimbing (guided reinvention) dan matematisasi
progresif (progressive mathematization).
Menurut prinsip reinvention bahwa dalam pembelajaran matematika perlu
diupayakan agar siswa mempunyai pengalaman dalam menemukan sendiri
berbagai konsep, prinsip atau prosedur, dengan bimbingan guru. Seperti yang
dikemukakan oleh Hans Freudenthal bahwa matematika merupakan aktivitas
insani dan harus dikaitkan dengan realitas.

Dengan demikian, ketika siswa

melakukan kegiatan belajar matematika maka dalam dirinya terjadi proses
matematisasi.

Terdapat dua macam proses matematisasi, yaitu matematisasi

horizontal dan matematisasi vertikal. Matematisasi horizontal merupakan proses
penalaran dari dunia nyata ke dalam simbol-simbol matematika. Sedangkan
matematisasi vertikal merupakan proses penalaran yang terjadi di dalam sistem
matematika itu sendiri, misalnya : penemuan cara penyelesaian soal, mengkaitkan
antar konsep-konsep matematis atau menerapkan rumus-rumus matematika.
2) Fenomenologi Diktatis (Dictactical Penomenology)
Yang dimaksud fenomenologi didaktis adalah para siswa dalam mempelajari
konsep-konsep, prinsip-prinsip atau materi lain yang terkait dengan matematika
bertolak

dari

masalah-masalah

kontekstual

yang

mempunyai

berbagai
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kemungkinan solusi, atau setidaknya dari masalah-masalah yang dapat
dibayangkan siswa sebagai masalah nyata.
3) Mengembangkan model-model sendiri (self-developed model)
Dalam mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip atau materi lain yang
terkait dengan matematika, dengan melalui masalah-masalah konteksual, siswa
perlu mengembangkan sendiri model-model atau cara-cara menyelesaikan
masalah tersebut. Model-model atau cara-cara tersebut dimaksudkan sebagai
wahana untuk mengembangkan proses berpikir siswa, dari proses berpikir yang
paling dikenal siswa, ke arah proses berpikir yang lebih formal.
Erbas dkk (2014) mengungkapkan pernyataan “...besides describing students‟
learning process, this perspective also assumes principles about how a learning
environment should be designed to support students‟ emergent modeling
processes”. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan PMRI tidak
hanya berfokus tentang proses belajar (berpikir) siswa saja, melainkan juga
berfokus merancang lingkungan belajar untuk mendukung proses pemodelan yang
dilakukan oleh siswa.
2.1.6.5. Konsepsi Guru dalam PMRI
Menurut Daryanto (2013:164) Pendidikan Matematika Realistik mempunyai
konsepsi tentang guru sebagai berikut ini:
1) Dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator.
2) Guru harus mampu menciptakan dan membangun iklim pembelajaran yang
interaktif.
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3) Guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif
menyumbang pada proses belajar dirinya dan secara aktif membantu peserta
didik dalam menafsirkan persoalan realistik.
4) Guru tidak terpaku pada materi yang terdapat dalam kurikulum, tetapi aktif
mengaitkan kurikulum dengan dunia nyata, baik fisik maupun sosial.
2.1.6.6. Konsepsi Siswa dalam PMRI
Masih menurut Daryanto (2013:163-164), pendekatan PMRI juga memiliki
konsepsi tentang peserta didik, diantaranya:
1) Peserta didik memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide
matematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya.
2) Peserta didik memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan
itu untuk dirinya sendiri.
3) Pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi
penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali, dan
penolakan.
4) Pengetahuan baru yang dibangun oleh peserta didik untuk dirinya sendiri
berasal dari seperangkat ragam pengalaman.
2.1.7. Media KOGEOMATIKA (Komik Geometri Matematika)
2.1.7.1. Pengertian Media Pembelajaran
Hamdani (2011:243) menyatakan bahwa media adalah komponen sumber
belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan
siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Menurut Aqib (2014:50) media
pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
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menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajar
(siswa). Faturrohman dan Sutikno (2010:65) juga menambahkan bahwa media
pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi
dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta
didik.
Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
adalah alat atau wahana yang bisa digunakan untuk memperjelas makna pesan
yang ingin disampaikan guru kepada siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai secara efektif dan efisien. Salah satu media yang bisa digunakan oleh
guru adalah media grafis. Media grafis sendiri banyak jenisnya, antara lain
gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, dan komik
(Sudjana dan Rivai, 2011:27). Dalam penelitian ini hanya berfokus pada
penggunaan media grafis jenis komik
2.1.7.2. Pengertian Komik
Sudjana dan Rivai (2011:64) mendefinisikan komik sebagai suatu bentuk
kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan
yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan
kepada para pembaca. Smith (2006:2) menyatakan bahwa komik merupakan
media yang dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata
dimana pengilustrasiannya dibatasi oleh imajinasi pengarangnya.
Sejalan dengan perkembangan siswa usia sekolah dasar, siswa kurang tertarik
atau menyukai buku-buku teks yang tidak disertai dengan gambar dan ilustrasi
yang menarik. Sebaliknya siswa cenderung menyukai buku yang bergambar, yang
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penuh warna dan divisualisasikan dalam bentuk realistis ataupun kartun
(Daryanto, 2012:127). Sehingga hal tersebut menginspirasi peneliti untuk
mengembangkan komik menjadi media pembelajaran yang isintya mengandung
materi-materi pelajaran. Komik pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan
minat siswa untuk membaca dan memahami informasi apa yang terdapat di
dalamnya, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
Dari uraian yang telah dipaparkan berkaitan dengan media komik
pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa media komik adalah suatu bentuk
penyajian cerita melalui serangkaian gambar yang disusun secara runtut dan
memiliki perwatakan atau penokohan tertentu. Fungsi dari media komik sendiri
adalah menarik perhatian, memperjelas ide yang ditampilkan, mengilustrasikan
objek yang bersifat abstrak, dan dalam penelitian ini dapat membantu guru
menyampaiak masalah kontekstual yang harus dipecahkan oleh siswa.
2.1.7.3. Jenis-jenis Komik
Smith (2006:3) mengemukakan bahwa terdapat dua jenis komik, yaitu komik
strip (comic strip) dan buku komik (comic book).
1) Komik strip (comic strip)
Komik strip adalah komik yang menggunakan beberapa panel, biasanya
terdiri dari tiga sampai empat panel. Dalam komik ini, cerita yang disampaikan
bisa berpusat pada suatu karakter dan memiliki rangkaian cerita yang
berhubungan. Komik strip biasanya dibuat oleh penulis tunggal dan lebih
menekankan pada humor.
2) Buku Komik (comic book)
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Pada dasarnya comic book adalah kumpulan dari beberapa komik strip yang
dikemas menjadi bentuk menyerupai buku. Biasanya setiap comic book yang
dibuat menjadi beberapa seri terdapat keterkaitan atau hubungan antar serinya.
Oleh karena itu, pengetahuan tentang seri yang sebelumnya sangat dianjurkan
agar dapat memahami seri yang akan dibaca. Pembuatan comic book biasanya
melibatkan beberapa orang yang bertugas untuk menulis naskah, membuat
sket/karakter, dan memberi warna.
2.1.7.4. Kelebihan Komik
Beberapa kelebihan yang terdapat dalam media komik antara lain dijelaskan
oleh Daryanto (2012:127) yaitu dapat meningkatkan minat baca pada anak,
memperbanyak penguasaan kosa kata, serta ekspresi yang divisualisasikan dalam
komik membuat para pembaca terlibat secara emosional sehingga membuat
pembaca tertarik dan ingin terus membaca sampai selesai.
Selain itu kelebihan dari media komik dalam pembelajaran juga dijelaskan
oleh Smith (2006:6). Menurut Smith kelebihan atau keunggulan komik antara
lain:
1. Melalui kombinasi teks dan ilustrasi, komik merupakan media yang tepat bagi
siswa dengan karakter belajar visual yang baik dan memiliki kemampuan
fokus rendah.
2. Mampu mendukung perkembangan imajinasi siswa dalam pembelajaran
sehingga siswa tidak hanya terfokus dengan belajar menghafal (rote learning).
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3. Penggunaan ilustrasi dalam komik dapat meningkatkan kemampuan analisis
siswa terhadap suatu literatur dan menemukan informasi yang terdapat
didalamnya.
4. Mengarahkan siswa untuk belajar mandiri dengan membaca dan memahami
informasi yang ada didalam komik.
Selain itu, komik merupakan salah satu wujud penyajian materi pembelajaran
di kelas yang dapat menampilkan permasalahan-permasalahan yang relevan
dengan peristiwa atau kejadian nyata di kehidupan sehari-hari (Smith, 2006:7).
Kelebihan penggunaan media komik dalam pembelajaran juga diungkapkan oleh
Herbst dkk (2011) dalam sebuah jurnal internasional yang berjudul “Using
Comics-Based Representations of Teaching, and Technology, to Bring Practicet
to Teacher Education Courses”. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa komik
dapat menjadi media untuk penciptaan representasi pengajaran yang dapat
digunakan dalam pendidikan. Komik diwujudkan melalui karakter kartun yang
menyediakan sistem simbol untuk menyajikan pembelajaran, sehingga dapat
membantu siswa dalam belajar untuk memahami banyak hal.
2.1.7.5. Langkah Pembelajaran Menggunakan Komik
Diadaptasi dari Sudjana dan Rivai (2011) dan Daryanto (2012), berikut ini
adalah langkah-langkah penggunaan komik dalam pembelajaran:
1) Guru merancang sebuah cerita dalam bentuk komik yang berisi cakupan
materi yang hendak dipelajari
2) Mempersiapkan media komik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
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3) Masing-masing kelompok siswa diperkenalkan media komik yang akan
digunakan dalam pembelajaran.
4) Guru mencontohkan bagaimana menggunakan media komik sebagai sarana
untuk memahami permasalahan kontekstual yang disajikan
5) Siswa bereksplorasi mencari informasi dan menemukan permasalahan dengan
media komik.
2.1.8. Metode Tari Bambu
Metode Tari Bambu atau Bamboo Dancing adalah matode yang
dikembangkan dari metode Inside-Outside Circle (Lingkaran kecil dan lingkaran
besar) yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (Sani, 2013:235). Namun
perbedaannya terletak pada formasinya yang tidak berbentuk lingkaran melainkan
berdiri berhadapan secara sejajar. Formasi dalam metode Tari Bambu ini telah
disesuaikan dengan kondisi ruang kelas di Indonesia yang pada umumnya ditata
dengan model klasikal/tradisional (Huda, 2013:249).
Tujuan penggunaan metode Tari Bambu dalam pembelajaran adalah agar
siswa saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang
berbeda dalam waktu yang singkat secara teratur (Aqib, 2014:35). Dalam
pelaksanaanya metode tari bambu ini dibedakan dalam dua situasi, yaitu
dilaksanakan secara individu dan kelompok. Langkah-langkah belajar kooperatif
tipe tari bambu individu dan kelompok menurut Huda (2013:248) sebagai berikut:
1) Tari Bambu Individu
a. Separuh kelas (atau seperempat jika jumlah siswa telalu banyak) berdiri
berjajar. Jika ada cukup ruang, mereka bisa berjajar didepan kelas.
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b. Kemungkinan lain adalah siswa berjajar di sela-sela deretan bangku. Cara
yang kedua ini akan memudahkan pembentukan kelompok karena
diperlukan waktu yang relatif singkat.
c. Separuh kelas lainnya berjajar dan menghadap jajaran yang pertama.
d. Dua siswa yang berpasangan dari kedua jajaran berbagi informasi.
e. Kemudian, satu atau dua siswa yang berdiri di ujung salah satu jajaran
pindah keujung lainnya di jajarannya. Jajaran ini kemudian bergeser.
Dengan cara ini, masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang baru
untuk berbagi informasi. Pergeseran bisa dilakukan terus sesuai dengan
kebutuhan.
2) Tari Bambu Kelompok
a. Satu kelompok berdiri di satu jajaran berhadapan dengan kelompok lain.
b. Kelompok bergeser seperti prosedur Tari Bambu Individu di atas,
kemudian mereka saling berbagi informasi.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Tari Bambu adalah
metode yang dikembangkan dari metode Inside Outside Circle yang telah
disesuaikan dengan kondisi kelas di Indonesia yang cenderung masih ditata dalam
bentuk klasikal/tradisional. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar siswa
saling bertukar informasi dengan temannya dalam waktu yang singkat dan secara
teratur. Penerapan metode Tari Bambu dalam penelitian ini yaitu ketika kelompok
siswa hendak mempresentasikan dan berbagi informasi tentang hasil diskusi
mereka, sehingga tipe Tari Bambu yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Tari Bambu Kelompok.
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2.1.9. Langkah Pembelajaran Geometri melalui PMRI variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
Berdasarkan paparan yang telah uraikan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan langkah-langkah pembelajaran PMRI variasi Tari Bambu berbantuan
Komik pada pembelajaran geometri adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 langkah pembelajaran melalui PMRI variasi Tari Bambu berbantuan
Komik
Langkah PMRI
gabungan Zulkardi
dalam Aisyah dkk
(2007 : 7.20) dan
Wijaya (2012)

1. Menyajikan
permasalahan
kontekstual sesuai
dengan pokok
bahasan yang
akan diajarkan.

Langkah media
Langkah Tari
Komik matematika
Bambu
diadaptasi dari
berkelompok
Sudjana dan Rivai
menurut Huda
(2011) dan
(2013:250-251)
Daryanto (2012)
1) Guru merancang 1. Siswa
sebuah cerita
mengkondisikan
dalam bentuk
diri untuk siap
komik yang
mengikuti
berisi cakupan
pembelajaran
materi yang
hendak dipelajari
2) Mempersiapkan 2. Guru
media komik
menyampaikan
yang sesuai
topik
dengan tujuan
pembelajaran
pembelajaran.
yang akan
dipelajari

3. Guru
menjelaskan
masalah
kontekstual.
2. Siswa membentuk 3) Masing-masing
kelompok diskusi.
kelompok siswa
diperkenalkan
media komik
yang akan
digunakan dalam
pembelajaran.

3. Siswa dibentuk
dalam beberapa
kelompok.
(disesuaikan
dengan jumlah
siswa)

Langkah Pembelajaran Geometri
melalui PMRI Variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
Kegiatan guru

Aktivitas siswa

Guru
memperkenalkan
masalah
kontekstual
melalui media
komik.

Siswa memahami
masalah
kontekstual dalam
komik.

Guru menjelaskan
permasalahan
kontekstual dalam
komik.
Guru membagi
siswa dalam
kelompok,
masing-masing
kelompok terdiri
dari 6-7 siswa.

Siswa membentuk
kelompok diskusi,
masing-masing
kelompok terdiri
dari 6-7 orang
siswa
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Guru
membagikan
lembar diskusi
kepada masingmasing kelompok

4) Guru

4. Siswa
menyelesaiakan
permasalahan
secara
berkelompok
dengan strategi
dan cara mereka
sendiri.

mencontohkan
bagaimana
menggunakan
media komik
untuk memahami
permasalahan
kontekstual yang
disajikan
5) Siswa
bereksplorasi
mencari
informasi dan
menemukan
permasalahan
dengan media
komik.

Secara
berkelompok,
siswa
menyelesaikan
masalah yang
terdapat di dalam
komik dengan cara
mereka sendiri dan
bereksplorasi.
Guru
membimbing
siswa baik secara
individu maupun
kelompok dan
member arahan
jika diperlukan

5. Guru memberikan
bantuan dan
arahan jika
diperlukan

6. kelompok
mempresentasika
n hasil kerja
kelompok

Masing-masing
kelompok berbaris
dan berhadapan
dengan kelompok
lain untuk saling
bertukar informasi
dan hasil kerja
yang telah mereka
kerjakan
sebelumnya.

4. kelompok
siswa yang
telah dibentuk
saling
berhadapan
dengan
kelompok lain
untuk berbagi
informasi.

5. tiap kelompok
bergeser dan
akan berhadapan
dengan
kelompok yang
lainnya lagi,
kemudian
bertukar
informasi
kembali

7. Mengarahkan

Guru

Tiap kelompok
kemudian bergeser
ke kelompok yang
lain untuk saling
bertukar informasi
kembali
Setelah kegiatan
bertukar informasi
selesai, siswa
kembali duduk
dengan
kelompoknya
masing-masing.
Siswa menemukan

76

siswa untuk
mendapatkan
strategi terbaik
dalam
menyelesaiakan
masalah

mengarahkan
siswa untuk
dapat menemukan
strategi
pemecahan
masalah terbaik

strategi pemecahan
masalah terbaik

8. Siswa diarahkan

Guru
mengarahkan
siswa untuk dapat
menarik
kesimpulan.
Guru memberikan
soal evaluasi.

siswa membuat
sebuah kesimpulan
serta manemukan
aturan yang
bersifat umum.
Secara mandiri
siswa mengerjakan
soal evaluasi .

untuk dapat
menarik
kesimpulan.

9. Siswa

6) Guru menyajikan

mengerjakan soal
evaluasi secara
individu

2.2.

soal evaluasi
untuk dikerjakan
siswa secara
mandiri.

KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan

sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan PMRI dan
penggunaan media komik pembelajaran. Adapun penelitian yang relevan dengan
pendekatan dan media yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
Beswick dalam International Journal of Science and Mathematics
Education (2011) yang berjudul “Putting Context in Context: an Examination of
the Evidence for the Benefits of „Contextualised‟ Tasks” menyatakan, “At a
fundamental level, context problems in RME are not intended to assist students to
make links between mathematics and the real world but rather to develop
meaningful, flexible mathematical concepts able to be used in whatever context
when and as required”. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pada
tingkat yang mendasar, permasalahan kontekstual dalam RME / PMRI tidak
hanya dimaksudkan untuk sekedar membantu siswa membuat hubungan antara
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matematika dan dunia nyata, melainkan untuk mewujudkan pembelajaran
bermakna, menerapkan konsep-konsep matematika secara fleksibel kapanpun
dibutuhkan.
Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fatmawati dalam Joyful Learning
Journal 3, (1) (2014) dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Matematika Melalui Pendekatan PMRI Berbantuan Media Grafis pada Siswa
Kelas VB SDN Tambakaji 01 Semarang”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
: (1) keterampilan guru pada siklus I memperoleh rata-rata skor 52 dengan
kategori baik, dan siklus II memeperoleh rata-rata skor sebesar 63,5 dengan
kategori sangat baik. (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata
sebesar 28,75 dengan kategori cukup, dan pada siklus II memperoleh skor ratarata 40,35 dengan kategori baik. (3) ketuntasal klasikal hasil belajar ranah kognitif
siswa pada siklus I adalah 72,22 %, dan pada akhir siklus II adalah 91,67%. Dari
hasil yang didapatkan tersebut, dapat disimpulkan bahawa penelitian yang
dilakukan telah berhasil.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muchlis dalam Jurnal Exacta,
Vol. X. No. 2 (2012) dengan judul “Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematika
Realistik Indonesia (PMRI) terhadap Perkembangan Kemampuan Pemecahan
Masalah Siswa Kelas II SD Kartika 1.10 Padang”, hasil penelitian menunjukkan
bahwa Dari hasil Uji hipotesis diatas diperoleh p < 0,0013 lebih kecil dari

=

0,01, maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran
matematika siswa yang belajar dengan pendekatan PMRI lebih baik dari pada
siswa yang belajar dengan pendekatan konvensional. Serta kemampuan
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pemecahan masalah matematika siswa yang belajar dengan pendekatan PMRI
lebih baik secara signifikan dari pada siswa yang belajar dengan pendekatan
konvensional, terjadi perkembangan kemampuan pemecahan masalah ditunjukkan
dengan kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin, dan usaha
yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
dengan membuat perangkat pembelajaran berbasis PMRI dan melatih siswa
untuk menyelesaikan masalah tidak rutin.
Penelitian oleh Rinayanti dkk dalam e-Journal Mimbar PGSD Universitas
Pendidikan Ganesha (Vol: 2 No: 1 Tahun 2014) yang berjudul “Pendekatan
Pendidikan Matematika Realistik Berbantuan Media Grafis Berpengaruh
Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Gugus 1 Mengwi”
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika
antara siswa yang mengikuti pembelajaran pendekatan pendidikan matematika
realistik berbantuan media grafis dengan siswa yang mengikuti pembelajaran
konvensional. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata kelompok eksperimen 81,53
dan nilai rata-rata kelompok kontrol 74,79. Perbedaan yang signifikan juga
terlihat pada hasil analisis data yakni, thitung sebesar 5,15 sedangkan ttabel
sebesar 2,00. Karena thitung ≥ ttabel dapat disimpulkan bahwa pendekatan
pendidikan matematika realistik berbantuan media grafis berpengaruh terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus 1 Mengwi.
Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Hadi (2013) dengan judul
“Pembelajaran Konsep Pecahan Menggunakan Media Komik dengan Strategi
Bermain Peran pada Siswa Kelas IV SD Semen Gresik”, dari hasil penelitian
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tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dengan strategi bermain peran
menggunakan media komik dapat membuat siswa merasa senang, santai dan tidak
merasa

tegang

dalam

mengikuti

pembelajaran.

Pembelajaran

dengan

menggunakan media komik juga dapat memotivasi siswa untuk lebih memahami
suatu masalah yang diajukan. Berdasarkan hasil test akhir setiap siklus didapatkan
84% siswa yang mendapatkan skor lebih dari 65 pada siklus I dan pada siklus II
terdapat 75% siswa mendapatkan skor lebih dai 65. Pembelajaran tersebut
dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Pada
tahap awal masing-masing siswa diberikan materi dalam bentuk komik dan
disuruh untuk memahami peran masing-masing. Pada tahap inti siswa disuruh
untuk bermain peran dalam kelompok masing-masing dan juga menggunakan
bantuan alat peraga untuk lebih memahamkan konsep yang dipelajari, setelah
masing-masing kelompok bermain peran perwakilan kelompok dipersilahkan
untuk mempresentasikan hasil didepan kelas.
Penelitian berbasis pengembangan yang dilakukan oleh Riska Dwi
Novianti dan M. Syaichudin dengan judul “Pengembangan Media Komik
Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Pemahaman Bentuk Soal Cerita
Bab

Pecahan

Pada

Siswa

Kelas

V

SDN

Ngembung”

dalam

Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1, April 2010 . Dari hasil penelitian
tersebut diperoleh hasil: Pada uji coba perorangan memiliki aspek daya tarik
sebesar 91,6%, materi 93,7%, dan cerita 95,8%. Pada uji coba kelompok kecil
memiliki aspek daya tarik dengan persentase 86,2%, materi 85,4%, dan cerita
86,1%. Pada uji coba kelompok besar memiliki aspek daya tarik 96,5%, materi
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96,85%, dan cerita 96,8%. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan tersebut,
maka Media Komik yang telah dikembangkan dapat menjawab rumusan masalah
sebagai berikut: (1) Meningkatkan rendahnya pemahaman siswa SDN Ngembung,
Cerme – Gresik; (2) Belum tersedianya alat bantu pembelajaran Matematika pada
penyajian soal cerita di SDN Ngembung, Cerme – Gresik.
Penggunaan metode Tari bambu didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Sugiati, dkk dalam jurnal FKIP UNS No.3 Vol 3 (2013) dengan judul
“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Tari Bambu dalam
Peningkatan Pembelajaran IPA Siswa Kelas III SDN 3 Grenggeng” dalam
penelitian tersebut diperoleh hasil penerapan model pembelajaran kooperatif
teknik tari bamu dapat meningkatkan hasil belajar tentang gerak benda siswa
kelas III SDN 3 Grenggeng tahun ajaran 2012/2013. Pada siklus I jumlah
siswa yang tuntas sebanyak 23 siswa atau 85% dan siswa yang belum tuntas
sebanyak 4 siswa atau 15%, pada siklus II mengalami peningkatan menjadi
24 siswa yang tuntas atau 89% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 3
siswa atau 11%. Pada siklus III jumlah siswa yang tuntas mengalami
peningkatan menjadi 25 atau 93% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 2
atau 7%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif teknik tari bambu dapat
meningkatkan pembelajaran siswa tentang gerak benda.
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2.3.

KERANGKA BERPIKIR
Untuk mengetahui apakah suatu pembelajaran dapat dikatakan berkualitas

ataukah tidak dapat dilihat dari indikator kualitas pembelajaran yang meliputi,
perilaku guru, perilaku dan hasil belajar siswa, iklim, materi, media dan sistem
pembelajarannya

(Depdiknas,

2004:7-10).

Apabila

indikator

kualitas

pembelajaran tersebut belum tercapai dengan baik, maka kualitas pembelajaran
dapat dikatakan rendah. Kualitas pembelajaran yang rendah terjadi pada mata
pelajaran matematika di kelas V SD Negeri Mangkang Kulon 02. Rendahnya
kualitas

pembelajaran

matematika

tersebut

ditandai

dengan

berbagai

permasalahan yang muncul saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam
pembelajaran matematika, guru selalu menanamkan konsep matematika secara
langsung kepada siswa, dan siswa tidak pernah diajak berpikir bagaimana cara
menemukan idea tau konsep matematika tersebut. Sehingga menyebabkan
pembelajaran yang didapatkan siswa menjadi kurang bermakna. Selain itu, guru
juga jarang sekali mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata siswa.
Pembelajaran tidak pernah dimulai dengan mengajukan permasalahan yang
bertbasis konteks (nyata), sehingga siswa kurang mampu mengembangkan
kemampuan berpikir dan bernalar. Kurangnya penggunaan media yang menarik
juga menjadi permasalahan dalam pembelajaran Geometri di kelas V SD Negeri
Mangkang Kulon 02, akibatnya siswa menjadi kurang antusias dalam mengikuti
pembelajaran matematika dan menyebabkan hasil belajar siswa masih banyak
yang dibawah KKM (61).
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Upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut
adalah dengan menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia (PMRI) divariasikan dengan metode tari bambu berbantuan media
komik. Pengguanaan pendekatan PMRI dalam pembelajaran geometri dapat
mengenalkan siswa dengan permasalahan realistik yang memiliki keterkaiatan
dengan geometri, sehingga siswa mampu membangun dan menemukan konsep
geometri melalui penyelesaian masalah realistik tersebut. Selain itu, metode tari
bambu memungkinkan semua kelompok siswa secara aktif bertukar informasi
dengan kelompok yang lain, sehingga tidak hanya terbatas pada anggota
kelompoknya sendiri. Penggunaan media komik juga akan membantu guru dalam
menyampaikan informasi kepada peserta didik. Komik yang berisi cerita
bergambar akan mampu menarik minat dan perhatian siswa dalam mengikuti
pembelajaran matematika, sehingga hasil belajar siswa pada pelajaran matematika
materi geometri juga dapat meningkat.
Dalam hal ini yang diteliti adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim
pembelajaran, kualitas materi, kulitas media pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Setelah

melaksanakan

pembelajaran

matematika

dengan

menggunakan

pendekatan PMRI variasi tari bambu berbantuan media komik ini diharapkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi, kulitas
media pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada alur kerangka berpikir berikut ini :
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Kualitas pembelajaran Geometri pada siswa kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 rendah

Kondisi awal guru:
1) Guru selalu menyampaikan materi matematika dalam bentuk
jadi berupa konsep/rumus yang harus dihafalkan oleh siswa.
2) Iklim pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru
sehingga siswa pasif dikelas.
3) Penyajian materi tidak dihubungkan dengan masalah realistik
yang ada di sekitar siswa
4) Guru jarang menggunakan media yang menarik dalam proses
pembelajaran

Kondisi awal siswa:
1) Aktivitas siswa dikelas rendah, siswa
kurang antusias saat mengikuti
pembelajaran matematika terutama materi
geometri.
2) Hasil belajar siswa dalam materi geometri
rendah, banyak siswa yang masih dibawah
KKM.

Pemberian tindakan melalui pendekatan PMRI berbantuan media komik yang dikolaborasikan dengan metode tari
bambu:
1) Guru menggunakan komik sebagai media atau sarana memperkenalkan masalah realistik / kontekstual
kepada siswa;
2) Siswa memahami isi komik tersebut dan menafsirkan masalah realistik yang terkandung di dalamnya;
3) Siswa membentuk 6 kelompok, yang setiap kelompok beranggotakan 6-7 siswa.
4) Siswa secara berkelompok menyelesaikan soal-soal realistik yang telah disajikan melalui komik.
5) Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi dan memberikan arahan apabila diperlukan;
6) Setelah menyelesaikan soal yang diberikan, siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan atau
berbagi informasi tentang hasil kerja mereka kepada kelompok lain.
7) Tiap kelompok berhadapan dengan kelompok lain untuk bertukar informasi dari hasil kerja kelompok,
kemudian setelah itu bergeser ke kelompok lainnya lagi untuk bertukar informasi kembali;
8) Siswa dan guru membahas soal untuk menemukan strategi pemecahan terbaik dan mencoba menyusun
prosedur umum;
9) Siswa merumuskan kesimpulan.

Kondisi akhir guru:
1) Pembelajaran geometri melalui penyajian masalah kontekstual
yang akan membantu siswa menemukan konsep matematika.
2) Iklim pembelajaran sudah dapat menjadikan siswa aktif
3) Penyajian materi sudah dihubungkan dengan permasalahan
realistic yang ada di sekitar siswa.
4) Guru sudah menggunakan media interaktif dan inovatif dalam
proses pembelajaran, salah satunya menggunakan media
komik.

Kondisi akhir siswa:
1) Aktivitas siswa meningkat, siswa antusias
dan tertarik saat mengikuti pembelajaran
matematika.
2) Hasil belajar siswa pada pembelajaran
matematika materi geometri telah
memenuhi nilai KKM.

Kualitas pembelajaran geometri pada siswa kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 meningkat.

Gambar 2.19. kerangka alur berpikir
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2.4.

HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan uraian pada kajian pustaka atau kajian teori dan kerangka

berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan bahwa pembelajaran geometri
dengan menggunakan pendekatan PMRI variasi tari bambu berbantuan komik
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran geometri yang mencakup keterampilan
guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas
media pembelajaran, dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Mangkang Kulon
02 Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.

SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah guru dan seluruh siswa kelas V SD Negeri

Mangkang Kulon 02 dengan jumlah 39 siswa yang terdiri dari 26 siswa laki-laki
dan 13 siswa perempuan. Dalam penelitian ini, subjek penelitian pada aktivitas
siswa difokuskan pada 10 siswa dengan hasil belajar rendah yang diketahui dari
tes penjajakan sebelum penelitian dilaksanakan. Hal ini didukung oleh pendapat
Sukayati (2008:57) yang mengungkapkan bahwa subjek penelitian tindakan kelas
dapat difokuskan pada siswa yang berdasarkan data awal banyak melakukan
kesalahan dalam mengerjakan tes atau soal evaluasi. Tetapi dalam pelaksanaan
pembelajarannya melibatkan seluruh siswa kelas V SDN Mangkang Kulon 02
Semarang yang berjumlah 39 siswa.

3.2.

VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1. Keterampilan guru dalam pembelajaran geometri kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 Semarang melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
berbantuan media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari Bambu.
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3.2.2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran geometri kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 Semarang melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
berbantuan media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari Bambu.
3.2.3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran geometri kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 Semarang melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
berbantuan media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari Bambu.
3.2.4. Kualitas materi dalam pembelajaran geometri kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 Semarang melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
berbantuan media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari Bambu.
3.2.5. Kualitas media dalam pembelajaran geometri kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 Semarang melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
berbantuan media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari Bambu.
3.2.6. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran geometri kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 Semarang melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
berbantuan media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari Bambu.
3.2.7. Karakter siswa dalam pembelajaran geometri kelas V SDN Mangkang
Kulon 02 Semarang melalui pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
berbantuan media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari Bambu.

3.3.

RANCANGAN PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas adalah pencermatan yang dilakukan oleh guru di

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki
profesinya sebagai guru, sehingga hasil belajar peserta didik terus meningkat
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(Suyadi, 2011:22-23). Menurut Aqib dkk (2014:8) langkah-langkah dalam PTK
merupakan suatu daur siklus yang terdiri dari: (1) merencanakan perbaikan; (2)
melaksanakan tindakan; (3) melakukan pengamatan; (4) melakukan refleksi.
Berikut ini adalah bagan spiral prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) menutur Hopkins dalam Arikunto, (2014:105):

Gambar 3.1. Bagan prosedur PTK menurut Hopkins
Prosedur Pelaksanaan PTK akan diuraikan sebagai berikut :
3.3.1. Perencanaan (Planning)
Dalam tahap perencanaan ini peneliti menentukan titik atau fokus
peristiwa yang perlu mmendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian
membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta
yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2014:18). Dalam tahap
perencanaan ini hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
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a. Menetapkan rencana siklus tindakan, yaitu PTK yang akan dilakukan dalam
tiga siklus tindakan dengan masing-masing siklus sebanyak dua kali
pertemuan;
b. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam penelitian;
c. Mengembangkan indikator dari materi yang telah dipilih;
d. Membuat perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI
variasi Tari Bambu berbantuan media Komik;
e. Menyiapkan berbagai alat peraga dan sumber belajar yang diperlukan;
f. Menyiapkan instrument pengamatan;

g. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang
telah dibuat.
3.3.2. Pelaksanaan Tindakan (Acting)
Tahap kedua dalam penelitian tindakan kelas adalah pelaksanaan tindakan
yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan yang mengenai
tindakan di kelas (Arikunto, 2014:18). Pelaksanaan menurut Suyadi (2011:62)
yaitu menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya di kelas.
tindakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana tetapi juga harus
terkesan alamiah dan tidak direkayasa.
Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti bersama dengan kolaborator
menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik variasi tari bambu
berbantuan komik dalam kegiatan pembelajaran matematika. Penelitian ini
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dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan,
apabila indikator keberhasilan sudah tercapai maka siklus akan dihentikan.
3.3.3. Observasi (Observing)
Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat
(Arikunto,2014:19). Observasi atau pengamatan mencakup prosedur perekaman
data tentang proses dan hasil implementasi tindakan yang dilakukan dengan
menggunakan pedoman atau instrument yang telah disiapkan sebelumnya
(Mulyasa, 2011:71).
Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan
penelitian dan dilakukan secara kolaboratif bersama dengan guru mitra untuk
mengamati aktivitas siswa, keterampilan guru, iklim pembelajaran, kualitas materi
dan kualitas media dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan
Pendidikan Matematika Realistik variasi Tari Bambu berbantuan media Komik.
Alat yang digunakan untuk melaksanakan pengamatan adalah lembar instrumen
observasi.
3.3.4. Refleksi (Reflecting)
Menurut Arikunto (2014:19) refleksi

merupakan kegiatan untuk

mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Refleksi menguraikan tentang
proses dan dampak tindakan perbaikan yang telah dilakukan, serta kriteria dan
rencana tindakan pada siklus berikutnya (Mulyasa, 2011:71).
Kegiatan refleksi dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru mitra untuk
mengkaji proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam penelitian meliputi
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
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matematika menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia
(PMRI) variasi Tari Bambu berbantuan Komik. Melalui kegiatan refleksi peneliti
dapat mengetahui kekurangan dan hambatan penelitian pada siklus awal sehingga
peneliti dapat memperbaikinya pada pelaksanaan siklus berikutnya.

3.4.

SIKLUS PENELITIAN

3.4.1. Siklus I
3.4.1.1. Perencanaan
Tahap perencanaan meliputi berikut:
1)

Mengkaji standar komprtensi dan kompetensi dasar serta menetapkan
indikator dalam pembelajaran matematika materi geometri.

2)

Membuat perencanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang telah
dengan KD 6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana.

3)

Mempersiapkan sumber belajar dan media komik.

4)

Mempersiapkan lembar kerja siswa dan lembar evaluasi (tes tertulis)

5)

Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi dan
kualitas media selama proses pembelajaran berlangasung.

3.4.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pertemuan Pertama
1) Menyiapkan media pembelajaran berupa komik geometri matematika
(KOGEOMATIKA) dan alat peraga berupa gambar berbagai macam bentuk
benda bangun ruang.
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2) Guru melakukan apersepsi, “di kelas 4 kalian telah belajar tentang jaringjaring kubus dan balok, masih ingatkah kalian bagaimana jaring-jaring
kubus dan balok? Nah selain kubus dan balok bangun ruang apa saja yang
kalian ketahui?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai “pada
pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang
prisma,

limas,

tabung

dan

kerucut.

Sehingga

diharapkan

setelah

pembelajaran seselai kalian dapat memahami berbagai bangun datar yang
menyusun jaring-jaring bangun ruang,dan macam-macam bentuk jaringjaring bangun ruang”
4) Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan.
5) Guru memotivasi siswa untuk semangat mengikuti pembelajaran.
6) Guru memperkenalkan masalah kontekstual melalui media KOGEOMATIKA
I tentang mengenal jaring-jaring bangun ruang sederhana yaitu Rani yang
berbelanja banyak benda.
7) Semua siswa memahami dan menyelesaikan permasalahan realistik tersebut.
8) Siswa diminta membentuk 6 kelompok dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 6-7 siswa.
9) Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada tiap-tiap siswa dalam
kelompok dan setiap anggota kelompok dibagikan lembar diskusi untuk
menjawab persoalan tersebut, yang telah dipersiapkan oleh guru.
10) Guru membimbing dan menfasilitasi jalannya diskusi apabila diperlukan.
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11) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta untuk berdiri berhadapan
dengan kelompok lain, setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
kelompok lain kemudian siswa menyampaikan hasil diskusi dan bertukar
informasi dengan kelompok lain.
12) Setelah selesai, masing-masing kelompok bergeser dan berhadapan dengan
kelompok lainnya untuk bertukar informasi kembali, begitu seterusnya
sampai selesai.
13) Guru memberikan pengarahan untuk menemukan strategi terbaik untuk
memecahkan masalah.
14) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
15) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
16) Guru menutup pembelajaran.
Pertemuan Kedua
1.

Mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan
menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan.

2.

Guru menyiapkan alat peraga dan media Komik geometri matematika
(KOGEOMATIKA) yang berisi materi tentang menentukan sisi atas dari
bangun kubus dan balok jika sudah diketahui sisi alasnya.

3.

Guru melakukan apersepsi, “kemarin kalian telah belajar tentang jaringjaring berbagai macam bangun ruang sederhana. Nah, sekarang ibu
mempunyai beberapa pola jaring-jaring (limas) apakah semua gambar ini
termasuk jaring-jaring limas?”
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4.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai “kita akan
belajar untuk menentukan pola jaring-jaring bangun ruang, memeriksa
kebenaran suatu jaring-jaring bangun ruang dan membuat sebuah bangun
ruang dari jaring-jaring yang kalian gambar”.

5.

Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan.

6.

Guru memotivasi siswa untuk semangat mengikuti pembelajaran.

7.

Guru memperkenalkan masalah kontekstual melalui media KOGEOMATIKA
I yang berisi kegiatan Rani yang dibantu ibunya ingin membuat sebuah
miniatur piramida dari kertas karton.

8.

Siswa secara mandiri menyelesaikan permasalahan realistik tersebut.

9.

Siswa diminta membentuk 6 kelompok dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 6-7 siswa.

10. Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada tiap-tiap kelompok dan setiap
anggota kelompok dibagikan lembar diskusi untuk menjawab persoalan yang
telah dipersiapkan oleh guru.
11. Guru membimbing dan menfasilitasi jalannya diskusi apabila diperlukan.
12. Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok menyampaikan hasil diskusi dan
bertukar informasi dengan kelompok lain, setiap satu kelompok berhadapan
dengan satu kelompok lain.
13. Setelah selesai, masing-masing kelompok bergeser dengan menuju kelompok
lain untuk bertukar informasi kembali, begitu seterusnya sampai selesai.
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14. Guru memberikan pengarahan untuk menemukan strategi terbaik untuk
memecahkan masalah dan menemukan konsep matematika.
15. Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
16. Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
17. Guru menutup pembelajaran
3.4.1.3. Observasi
1) Melakukan

pengamatan

keterampilan

guru,

aktivitas

siswa,

iklim

pembelajaran, kualitas materi dan kualitas media dalam pembelajaran
geometri menggunakan pendekatan PMRI variasi tari bambu berbantuan
media komik dengan bantuan kolaborator.
2) Pengamatan terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran geometri
menggunakan pendekatan PMRI variasi tari bambu berbantuan media komik.
3.4.1.4. Refleksi
1) Menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I.
2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I
3) Mengidentifikasi dan mendata permasalahan yang terjadi pada siklus I
4) Melakukan revisi dari daftar permasalahan yang ditemukan dalam siklus I
5) Membuar rancangan dan rencana tindak lanjut untuk siklus II

3.4.2. Siklus II
3.4.2.1. Perencanaan
Tahapan perencanaan meliputi:
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1) Mengkaji standar komprtensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan.
2) Mengembangkang

indikator

dalam

pembelajaran

matematika

materi

geometri.
3) Membuat perencanaan pembelajaran dengan KD 6.4 menyelidiki sifat-sifat
kesebangunan dan simetri.
4) Menelaah materi kesebangunan dan simetri berbagai bangun datar.
5) Mempersiapkan sumber belajar dan media komik disesuaikan dengan materi
dan tujuan pembelajaran.
6) Mempersiapkan lembar kerja siswa dan lembar evaluasi (tes tertulis)
7) Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi dan
kualitas media selama proses pembelajaran berlangasung.
3.4.2.2. Pelaksanaan Tindakan
Pertemuan Pertama
1) Mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan
menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan;
2) Guru menyiapkan media pembelajaran berupa komik geometri matematika
(KOGEOMATIKA) dan alat peraga berupa gambar berbagai macam bangun
persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda;
3) Guru melakukan apersepsi, “perhatikan beberapa bangun datar yang bu guru
bawa, apakah semua bentuknya sama? Coba carilah dari beberapa bangun
datar ini yang memiliki bentuk sama tetapi ukurannya berbeda! ”
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4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai “kemarin kalian
telah belajar tentang berbagai bentuk jarring-jaring bangun ruang, pada
pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan suatu bangun
datar”;
5) Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan.
6) Guru memperkenalkan masalah kontekstual melalui media KOGEOMATIKA
I tentang kegiatan Ayah dan Rudi yang pergi ke toko bangunan untuk
membeli papan kayu.
7) Siswa secara mandiri menemukan dan menyelesaikan permasalahan realistik
tersebut.
8) Siswa diminta membentuk 6 kelompok dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 6-7 siswa.
9) Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada tiap-tiap anggota kelompok
kelompok dan setiap kelompok mendiskusikan masalah yang terdapat dalam
komik.
10) Setiap kelompok dibagikan lembar diskusi yang telah disiapkan oleh guru.
11) Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat kegiatan diskusi.
12) Siswa secara berkelompok mencari alternatif pemecahan masalah dengan
cara mereka sendiri.
13) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta untuk berdiri berhadapan
dengan kelompok lain, setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
kelompok lain.
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14) Siswa menyampaikan hasil diskusi dan bertukar informasi dengan kelompok
lain.
15) Setelah selesai, masing-masing kelompok bergeser dengan menuju kelompok
lain untuk bertukar informasi kembali, begitu seterusnya sampai selesai.
16) Guru memberikan pengarahan untuk menemukan strategi terbaik untuk
memecahkan masalah dan merumuskan sebuah konsep.
17) Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan permasalahan yang belum mampu
diselesaikan siswa.
18) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
19) Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
20) Guru menutup pembelajaran
Pertemua Kedua
1.

Mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan
menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan;

2.

Guru menyiapkan media pembelajaran berupa komik dan alat peraga yang
mendukung dalam pembelajaran;

3.

Guru melakukan apersepsi, “ibu mempunyai gambar kelinci, gambar ini
berbentuk bidang persegi, jika bu guru ingin membagi bidang persegi ini
menjadi dua bagian sama bagaimana dan ada berapa caranya?”

4.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai “pada
pertemuan ini kita akan belajar tentang simetri bangun datar. Semetri
bangun datar ada dua yaitu simetri lipat dan simetri putar”.
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5.

Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan.

6.

Guru memperkenalkan masalah kontekstual melalui media KOGEOMATIKA
I yang berisi persoalan tentang simetri lipat dan simetri putar beberapa
bangun datar. Isi dari komik tersebut adalah cerita Sinta yang mendapat tugas
dari ibunya untuk melipat handuk dan memasang foto pada bingkai foto.

7.

Siswa secara mandiri memahami dan menyelesaikan permasalahan realistik
tersebut.

8.

Siswa diminta membentuk 6 kelompok dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 6-7 siswa.

9.

Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada tiap-tiap kelompok dan setiap
kelompok mendiskusikan masalah yang terdapat dalam komik tersebut.

10. Setiap kelompok dibagikan lembar diskusi yang telah disiapkan oleh guru.
11. Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat kegiatan diskusi, serta
memberikan arahan apabila diperlukan.
12. Siswa secara berkelompok mencari alternatif pemecahan masalah dengan
cara mereka sendiri.
13. Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta untuk berdiri berhadapan
dengan kelompok lain, setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
kelompok lain menyampaikan hasil diskusi.
14. Setelah selesai, masing-masing kelompok bergeser dengan menuju kelompok
lain untuk bertukar informasi kembali, begitu seterusnya sampai selesai.
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15. Guru memberikan pengarahan untuk menemukan strategi terbaik untuk
memecahkan masalah.
16. Siswa dengan bimbingan guru menemukan konsep macam-macam simetri
lipat dan simetri putar pada bangun datar.
17. Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan permasalahan yang belum mampu
diselesaikan siswa.
18. Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
19. Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
20. Guru menutup pembelajaran
3.4.2.3. Observasi
1) Melakukan

pengamatan

keterampilan

guru,

aktivitas

siswa,

iklim

pembelajaran, kualitas materi dan kualitas media dalam pembelajaran
geometri tentang menggunakan pendekatan PMRI variasi tari bamboo
berbantuan media komik.
2) Pengamatan terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran geometri tentang
menggunakan PMRI variasi tari bamboo berbantuan media komik.
3.4.2.4. Refleksi
1.

Menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II.

2.

Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II

3.

Mengidentifikasi dan mendata permasalahan yang terjadi pada siklus II

4.

Melakukan revisi dari daftar permasalahan yang ditemukan dalam siklus II

5.

Membuat rancangan dan rencana tindak lanjut untuk siklus III
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3.4.3. Siklus III
3.4.3.1. Perencanaan
Tahapan perencanaan meliputi:
10) Mengkaji standar komprtensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan
dalam pelaksanaan tindakan.
11) Mengembangkang

indikator

dalam

pembelajaran

matematika

materi

geometri.
12) Membuat perencanaan pembelajaran dengan KD 6.5 Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana.
13) Menelaah materi tentang menentukan permasalahan yang berkaitan tentang
luas permukaan balok.
14) Mempersiapkan sumber belajar dan media komik disesuaikan dengan materi
dan tujuan pembelajaran.
15) Mempersiapkan lembar kerja siswa dan lembar evaluasi (tes tertulis)
16) Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi dan
kualitas media selama proses pembelajaran berlangasung.
3.4.3.2. Pelaksanaan Tindakan
Pertemuan Pertama
1) Mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan
menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan;
2) Guru menyiapkan media pembelajaran berupa komik dan alat peraga bangun
persegi dan persegi panjang serta bangun ruang Balok;
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3) Guru melakukan apersepsi, Guru melakukan apersepsi, “kalian masih ingat
bangun ruang yang ibu bawa ini? sisi-sisinya tersusun dari bangun apa?
Berapa jumlah sisinya? Coba carilah benda di sekitar kalian yang berbentuk
balok!”
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai “pada
pertemuan kali ini kita akan belajar menghitung luas sisi balok yang
berhadapan, menemukan luas permukaan balok dan menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan balok”
5) Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan.
6) Guru memperkenalkan masalah kontekstual melalui media KOGEOMATIKA
I yang berisi tentang kegiatan Ahmad yang membuat kandang jangkrik.
7) Secara mandiri siswa memahami dan menyelesaikan permasalahan realistik
tersebut.
8) Siswa diminta membentuk 6 kelompok dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 6-7 siswa.
9) Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada tiap-tiap kelompok dan setiap
kelompok mendiskusikan masalah yang terdapat dalam komik.
10) Setiap anggota kelompok dibagikan lembar diskusi yang telah dipersiapkan
sebelumnya untuk menjawab persoalan dalam komik.
11) Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat kegiatan diskusi.
12) Siswa secara berkelompok mencari alternatif pemecahan masalah dengan
cara mereka sendiri.
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13) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta untuk berdiri berhadapan
dengan kelompok lain, setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
kelompok lain menyampaikan hasil diskusi.
14) Setelah selesai, masing-masing kelompok bergeser dengan menuju kelompok
lain untuk bertukar informasi kembali, begitu seterusnya sampai selesai.
15) Guru memberikan pengarahan untuk menemukan strategi terbaik untuk
memecahkan masalah.
16) Siswa dengan bimbingan guru menemukan konsep untuk mencari luas
permukaan balok.
17) Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan permasalahan yang belum mampu
diselesaikan siswa.
18) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
19) Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
20) Guru menutup pembelajaran
Pertemua Kedua
1.

Mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan
menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan;

2.

Guru menyiapkan media pembelajaran berupa komik dan alat peraga bangun
ruang kubus;

3.

Guru melakukan apersepsi, “kalian masih ingat bangun ruang kubus?
Bagaimana bentuk sisi-sisinya? Berapa jumlah sisi dari bangun kubus? Coba
sebutkan benda-benda disekitarmu yang memiliki bentuk kubus!”
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4.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai “pada
pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara mencari luas permukaan
kubus, nah sekarang kita akan belajar mencari luas permukaan kubus. Dan
diharapkan kalian bisa menyelesaikan persoalan berkaitan dengan luas
permukaan kubus”.

5.

Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan.

6.

Guru memperkenalkan masalah kontekstual melalui media KOGEOMATIKA
I yang berisi tentang kegiatan Mika yang melapisi kotak kado dengan kertas
kado.

7.

Secara mandiri siswa memahami dan menyelesaikan permasalahan realistik
tersebut.

8.

Siswa diminta membentuk 6 kelompok dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 6-7 siswa.

9.

Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada tiap-tiap kelompok dan setiap
kelompok mendiskusikan masalah yang terdapat dalam komik.

10. Siswa diberikan lembar diskusi yang telah dipersiapkan oleh guru
sebelumnya untuk menjawab persoalan yang ada dalam komik.
11. Siswa secara berkelompok mencari alternatif pemecahan masalah dengan
cara mereka sendiri.
12. Guru berkeliling membimbing dan memfasilitasi siswa saat berdiskusi.
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13. Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta untuk berdiri berhadapan
dengan kelompok lain, setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
kelompok lain menyampaikan hasil diskusi.
14. Setelah selesai, masing-masing kelompok bergeser dengan menuju kelompok
lain untuk bertukar informasi kembali, begitu seterusnya sampai selesai.
15. Guru memberikan pengarahan untuk menemukan strategi terbaik untuk
memecahkan masalah.
16. Siswa dengan bimbingan guru menemukan konsep rumus mencari luas
permukaan kubus.
17. Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan permasalahan yang belum mampu
diselesaikan siswa.
18. Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran
yang telah dilaksanakan.
19. Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
20. Guru menutup pembelajaran
3.4.3.3. Observasi
1) Melakukan

pengamatan

keterampilan

guru,

aktivitas

siswa,

iklim

pembelajaran, kualitas materi dan kualitas media dalam pembelajaran
geometri tentang menggunakan pendekatan PMRI variasi tari bambu
berbantuan media komik.
2) Pengamatan terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran geometri tentang
menggunakan pendekatan PMRI variasi tari bambu berbantuan media komik.
3.4.3.4. Refleksi

104

105

1) Menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan hasil tindakan pada siklus III
2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus III. Apabia siklus III
sudah memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian
dihentikan. Jika belum berhasil, maka perlu direncanakan siklus selanjutnya.

3.5.

DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.5.1. Jenis Data
1) Data Kuantitatif
Data kuantitatif dalam penelitian tindakan kelas ini berupa hasil belajar siswa
dalam pembelajaran matematika materi geometri

dengan menggunakan

pendekatan PMRI berbantuan media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari
Bambu. Nilai hasil belajar didapatkan dengan pemberian tes tertulis pada setiap
akhir pertemuan.
2) Data Kualitatif
Data kualitatif didapatkan dari hasil observasi dengan menggunakan lembar
pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas
materi pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran serta catatan lapangan
selama proses pembelajaran.
3.5.2. Sumber Data
Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat,
sehingga dalam menetapkan sumber data harus dipikirkan dengan matang
(Arikunto, 2014: 129). Dalam penelitian tindakan kelas ini sumber data yang
diambil adalah sebagai berikut:
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1) Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara
sistemik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, hasil evaluasi
siswa dan hasil wawancara dengan guru kelas.
2) Guru
Sumber data guru diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru dalam
pembelajaran matematika menggunakan pendekatan PMRI berbantuan media Komik, melalui observer ketika penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan.
3) Data Dokumen
Data dokumen diperoleh dari data awal hasil belajar siswa, sebelum maupun
setelah dilaksanakan tindakan serta foto dan rekaman video selama proses
pembelajaran berlangsung.
4) Catatan Lapangan
Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama proses
pembelajaran, berupa data keterampilan guru,
pembelajaran,

kualitas

materi

pembelajaran

serta

aktivitas siswa, iklim
media

pembelajaran

menggunakan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik. Catatan tersebut
dideskripsikan dalam lembar catatan lapangan agar bisa terlihat dampak yang
timbul dari pemberan tindakan.
3.5.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1) Teknik Tes
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Tes merupakan seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat
pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan
sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5). Tes dalam
penelitian ini menggunakan tes tertulis berupa soal evaluasi dan lembar kerja
siswa yang digunakan untuk mengukur dan memberikan angka hasil belajar siswa.
2) Teknik Non Tes
Teknik non test dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi,
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.
a.

Observasi
Observasi adalah pengamatan atau pencatatan suatu objek yang difokuskan

pada perilaku tertentu (Daryanto,2011:80). Pengamatan atau Observasi menurut
Gulo dalam Trianto (2007:116) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti
atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan
selama penelitian. Penyaksian itu bisa dengan melihat, mendengar, merasakan,
yang kemudian dicatat seobjektif mungkinObservasi dalam penelitian ini
digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam
pembelajaran matematika menggunakan pendekatan PMRI berbantuan media
Komik.
b.

Catatan Lapangan
Catatan lapangan sifatnya ringkas dan teratur (Poerwanti, 2008:3.24). Dalam

penelitian ini catatan lapangan berisi catatan guru mengenai hal-hal yang muncul
selama pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan berfungsi untuk melengkapi
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dan memperkuat data dalam observasi dan digunakan sebagai masukan suru saat
melakukan refleksi.
c.

Dokumentasi
Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang

diperoleh dalam observasi dan catatan lapangan. Dokumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa daftar nilai siswa, serta foto dan video suasana kelas ketika
aktivitas belajar sedang berlangsung.

3.6.

TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1. Teknik Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif
dari hasil tes evaluasi setiap siklus. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik
analisis deskriptif.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan PAP atau Penilaian Acuan
Patokan. Pendekatan PAP digunakan pada sistem penilaian skala -100 dan skala5. Dalam penelitian ini, akan digunakan sistem penilaian skala-100. Skala 100
berangkat dari presentase yang mengartikan skor prestasi sebagai proporsi
penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0
sampai 100 persen (Poerwanti, 2008: 6.13). Adapun langkah-langkah PAP adalah
sebagai berikut:
1) Menentukan nilai berdasarkan proporsi :
%
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(Poerwanti, 2008: 6.15)
Keterangan:
N = Nilai
B = Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau
jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal (bentuk uraian)
St = Skor teoritis atau skor maksimal
2) Menentukan batas minimal nilai ketuntasan :
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi
penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan dalam
pembelajaran (Poerwanti dkk, 2008:6.13). Depdiknas RI atau beberapa sekolah
telah menetapkan batas ketuntasan minimal untuk setiap kompetensi yang
dikontrakkan (Poerwanti, 2008:6.16). pada penelitian ini SD Negeri Mangkang
Kulon 02 telah menetapkan batas ketuntasan minimal siswa pada mata pelajaran
matematika yaitu 61. Hasil perhitungan kemudian dianalisis dengan Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) belajar yang dibagi menjadi kategori tuntas dan tidak
tuntas, seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1. Kriterika Ketuntasan Minimal Individual
Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

≥ 61

Tuntas

< 61

Tidak Tuntas

(Sumber: KKM Matematika SDN Mangkang Kulon 02 tahun ajaran 2014/2015)
3) Menghitung presentase ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus
sebagai berikut (Aqib, dkk 2014:41) :
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% ketuntasan belajar klasikal =

Keberhasilan belajar siswa berkisar antar 75-80 %, artinya siswa dikatakan
berhasil apabila ia menguasai atau dapat mencapai sekitar 75-80% dari tujuan
yang harus dicapai (Sudjana, 2009:8).
Pada penelitian ini mengambil presentase ketuntasan belajar sebesar 80
persen. Apabila ketuntasan dapat mencapai 80 %, maka ketuntasan belajar
klasikal dinyatakan berhasil.
Tabel 3.2. Kriteria Ketuntasan Klasikal
Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

Klasikal (%)

Individu

≥ 80 %

≥ 61

Tuntas

< 80 %

< 61

Tidak Tuntas

(Sumber: KKM Matematika SDN Mangkang Kulon 02 tahun ajaran 2014/2015)
4) Menghitung rata-rata hasil belajar (Mean) dengan rumus sebagai berikut
(Aqib, 2014 : 40) :

x =

Keterangan:

x = nilai rata-rata (mean)
Σx = jumlah semua nilai siswa
ΣN = jumlah siswa
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3.6.2. Teknik Analisis Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi mengenai keterampilan guru,
aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas
media pembelajaran dalam pembelajaran geometri menggunakan pendekatan
PMRI berbantuan media komik dikolaborasikan dengan metode tari bambu.
Menurut Poerwanti (2008:6.9) dalam mengolah data kualitatf dapat dilakukan
langkah sebagai berikut:
1) Menentukan skor maksimal (m),
2) Menentukan skor minimal (k),
3) Menentukan rentang. Menurut Herrhyanto & Hamid (2008:2.11), rentang
dapat ditentukan menggunakan rumus berikut ini: Rentang = nilai data
terbesar – nilai data terkecil
4) Membagi rentang skor menjadi 4 kategori. Empat kategori atau kelas tersebut
dapat ditulis dalam bentuk huruf, yaitu sangat baik (SB), baik (B), cukup (C),
dan kurang (K). Karena terdapat empat kelas yang digunakan, maka untuk
menentukan panjang setiap kelas digunakan perhitungan sebagai berikut
(Herrhyanto, 2008:2.12):

Keterangan:
P = panjang kelas
k = banyak kelas
1) Kriteria Penilaian Keterampilan Guru
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Dalam instrumen observasi keterampilan guru terdapat 10 indikator masingmasing indikator terdapat 4 deskriptor, dengan rentang nilai 0 sampai 4 untuk
setiap indikator, maka:
Skor maksimal

= 40

Skor minimal

=0

Rentang

= 40 – 0
= 40

Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Keterampilan Guru
Skala Penilaian

Kategori

30 ˂ skor ≤ 40

Sangat Baik (SB)

20 ˂ skor ≤ 30

Baik (B)

10 ˂ skor ≤ 20

Cukup (C)

0 ˂ skor ≤ 10

Kurang (K)

2) Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa
Dalam instrumen observasi keterampilan guru terdapat 10 indikator masingmasing indikator terdapat 4 deskriptor, dengan rentang nilai 0 sampai 4 untuk
setiap indikator, maka:
Skor maksimal

= 40

Skor minimal

=0
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= 40 – 0

Rentang

= 40

Tabel 3.4. Kriteria Penilaia Aktivitas Siswa
Skala Penilaian

Kategori

30 < skor ≤ 40

Sangat Baik (SB)

20 < skor ≤ 30

Baik (B)

10 < skor ≤ 20

Cukup (C)

0 < skor ≤ 10

Kurang (K)

3) Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran
Dalam instrumen observasi iklim pembelajaran terdapat 2 indikator masingmasing indikator terdapat 4 deskriptor, dengan rentang nilai 0 sampai 4 untuk
setiap indikator, maka:
Skor maksimal

=8

Skor minimal

=0

Rentang

=8–0
=8
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Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran
Skala Penilaian

Kategori

6 < skor ≤ 8

Sangat Baik (SB)

4 < skor ≤ 6

Baik (B)

2 < skor ≤ 4

Cukup (C)

0 < skor ≤ 2

Kurang (K)

4) Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran
Dalam instrumen observasi iklim pembelajaran terdapat 2 indikator masingmasing indikator terdapat 4 deskriptor, dengan rentang nilai 0 sampai 4 untuk
setiap indikator, maka:
Skor maksimal

=8

Skor minimal

=0

Rentang

=8–0
=8
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Tabel 3.6. Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran
Skala Penilaian

Kategori

6 < skor ≤ 8

Sangat Baik (SB)

4 < skor ≤ 6

Baik (B)

2 < skor ≤ 4

Cukup (C)

0 < skor ≤ 2

Kurang (K)

5) Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran
Dalam instrumen observasi iklim pembelajaran terdapat 4 indikator masingmasing indikator terdapat 4 deskriptor, dengan rentang nilai 0 sampai 4 untuk
setiap indikator, maka:
Skor maksimal

= 16

Skor minimal

=0

Rentang

= 16 – 0
= 16

Tabel 3.7. Kriteria Penilain Kualitas Media Pembelajaran
Skala Penilaian

Kategori

12 < skor ≤ 16

Sangat Baik (SB)

8 < skor ≤ 12

Baik (B)

4 < skor ≤ 8

Cukup (C)

0 < skor ≤ 4

Kurang (K)
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6) Kriteria Penilaian Karakter Siswa
Dalam instrumen observasi iklim pembelajaran terdapat 3 indikator masingmasing indikator terdapat 4 deskriptor, dengan rentang nilai 0 sampai 3 untuk
setiap indikator, maka:
Skor maksimal

= 12

Skor minimal

=0

Rentang

= 12 – 0
= 12

Tabel 3.8. Kriteria Penilain Karakter Siswa

3.7.

Skala Penilaian

Kategori

9 < skor ≤ 12

Sangat Baik (SB)

6 < skor ≤ 9

Baik (B)

3 < skor ≤ 6

Cukup (C)

0 < skor ≤ 3

Kurang (K)

INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan kualitas pembelajaran

geometri melalui Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) berbantuan
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media Komik dikolaborasikan dengan metode Tari Bambu di kelas V SDN
Mangkang Kulon 02 adalah:
1) Keterampilan guru dalam pembelajaran geometri melalui PMRI Variasi Tari
Bambu berbantuan Komik meningkat dengan kriteria minimal baik (B) (20 ≤
skor < 30)
2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran geometri melalui PMRI Variasi Tari
Bambu berbantuan Komik meningkat dengan kriteria minimal baik (B) (20 ≤
skor < 30)
3) Iklim Pembelajaran dalam pembelajaran geometri melalui PMRI Variasi Tari
Bambu berbantuan Komik meningkat dengan kriteria minimal baik (B) (4 ≤
skor < 6)
4) Kualitas materi dalam pembelajaran geometri melalui PMRI Variasi Tari
Bambu berbantuan Komik meningkat dengan kriteria minimal baik (B) (4 ≤
skor < 6)
5) Kualitas media dalam pembelajaran geometri melalui PMRI Variasi Tari
Bambu berbantuan Komik meningkat dengan kriteria minimal baik (B) (8 ≤
skor < 12)
6) Hasil belajar geometri melalui PMRI Variasi Tari Bambu berbantuan Komik
meningkat dengan kriteria ketuntasan individual sebesar ≥ 61 dan ketuntasan
klasikal sebanyak 80 % dari jumlah seluruh siswa kelas V.
7) Karakter siswa dalam pembelajaran geometri melalui PMRI Variasi Tari
Bambu berbantuan Komik meningkat dengan kriteria minimal baik (B) (6 ≤
skor < 9)
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BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dalam pembelajaran geometri melalui PMRI
variasi Tari Bambu berbantuan Komik, peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan
PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran geometri di kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa,
kualitas iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media
pembelajaran serta peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran geometri.
Adapun simpulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Keterampilan guru mengalami peningkatan, secara berturut-turut pada setiap
siklus. Diperoleh jumlah rata-rata skor siklus I adalah 23,5 dengan kategori
baik, siklus II sebesar 29,5 dengan kategori baik, dan siklus III sebesar 37
dengan kategori sangat baik. Peningkatan keterampilan guru tersebut dilihat
dari indikator antara lain : 1) Persiapan pembelajaran; 2) Melaksanakan
kegiatan pendahuluan; 3) Menggunakan komik untuk menyajikan masalah
kontekstual; 4) Membimbing siswa memahami masalah kontekstual yang
terdapat dalam komik; 5) Mengarahkan siswa belajar secara berkelompok; 6)
Membimbing siswa aktif berdiskusi dalam kelompok; 7) Memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bertukar informasi hasil diskusi melalui
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metode Tari Bambu; 8) Mengelola kelas dalam kegiatan bertukar informasi;
9) Mengarahkan siswa menemukan strategi terbaik menyelesaikan masalah;
10) Melaksanakan kegiatan penutup
2) Aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan jumlah skor rata-rata 18,8 dengan
kategori cukup, pada siklus II meningkat dengan jumlah rata-rata skor 20,85
dengan kategori baik, dan pada siklus III meningkat kembali dengan
perolehan rata-rata skor 25,1 dengan kategori baik. Peningkatan aktivitas
siswa dapat dilihat dari indikator antara lain : 1) mempersiapkan diri
mengikuti pembelajaran; 2) menanggapi apersepsi sesuai dengan materi; 3)
mengamati komik yang diberikan; 4) memahami permasalahan realistic
dalam komik, 5) melakukan diskusi secara berkelompok; 6) bertukat
informasi hasil diskusi dengan metode tari bambu, 7) memiliki sikap positif
terhadap pembelajaran; 8) menemukan strategi pemecahan terbaik; 9)
menyimpulkan hasil pembelajaran; 10) mengerjakan soal evaluasi.
3) Iklim pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus I mendapatkan
jumlah skor rata-rata 4,5 dengan kategori cukup, pada siklus II meningkat
dengan jumlah rata-rata skor 5,5 dengan kategori baik, dan pada siklus III
meningkat kembali dengan perolehan rata-rata skor 7 dengan kategori sangat
baik. Peningkatan skor kualitas iklim pembelajaran tersebut dapat dilihat dari
indikator antara lain: 1) kondisi kenyamanan lingkungan belajar; dan 2)
interaksi dalam pembelajaran.
4) Kualitas materi mengalami peningkatan pada setiap siklus. Pada siklus I
mendapatkan jumlah skor rata-rata 5,5 dengan kategori Baik, pada siklus II
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meningkat dengan jumlah rata-rata skor 7 dengan kategori Sangat Baik, dan
pada siklus III meningkat kembali dengan perolehan rata-rata skor 8 dengan
kategori Sangat Baik. Peningkatan kualitas materi pembelajaran tersebut
dapat dilihat pada indikator antara lain: 1) kesesuaian materi dengan
kompetensi yang ingin dicapai; dan 2) isi materi pembelajaran.
5) Kualitas media mengalami peningkatan, pada siklus I mendapatkan jumlah
skor rata-rata 13,5 dengan kategori sangat baik, pada siklus II meningkat
dengan jumlah rata-rata skor 15,5 dengan kategori sangat baik, dan pada
siklus III meningkat kembali dengan perolehan rata-rata skor 16 dengan
kategori sangat baik. Peningkatan kualitas media pembelajaran dapat dilihat
pada indikator antara lain : 1) kesesuaian komik dengan materi pembelajaran;
2) memfasilitasi siswa mwmahami permasalahan yang disajikan; 3)
memfasilitasi interaksi pembelajaran; dan 4) kebermanfaatan komik bagi guru
dan siswa.
6) Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, yaitu secara berturut-turut
nilai rata-rata siklus I adalah 63,15 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar
55,26%; nilai rata-rata siklus II sebesar 66,38 dengan ketuntasan belajar
klasikal 69,23 %; dan pada siklus III nilai rata-rata sebesar 75 dengan
ketuntasan belajar klasikal 89,47 %. Peningkatan hasil belajar siswa terjadi
karena adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap permasalahan yang
diberikan guru sesuai dengan materi. Siswa telah mampu menemukan
informasi, masalah, dan solusi dari permasalahan lalu menuliskan pada
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bagian diketahui, ditanyakan, dan jawab serta membuat dan menyajikan
laporan penyelesaian masalah tersebut.
7) Karakter siswa mengalami peningkatan pada setiap siklus. Pada siklus I
mendapatkan jumlah skor rata-rata 5,65 dengan kategori Cukup, pada siklus
II meningkat dengan jumlah rata-rata skor 6,28 dengan kategori Baik, dan
pada siklus III meningkat kembali dengan perolehan rata-rata skor 6,88
dengan kategori Baik. Peningkatan karakter siswa tersebut dapat dilihat pada
indikator antara lain: 1) Kerjasama; 2) Disiplin; dan 3) Tanggungjawab.

5.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai peningkatan
pembelajaran geometri melalui PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik pada
siswa kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang, peneliti memberikan
beberapa saran.
1.

Guru perlu merencanakan pembelajaran secara mantap sesuai dengan
langkah-langkah PMRI variasi Tari Bambu berbantuan Komik, antara lain
menguasai

materi

dan

menyampaikan

materi

secara

sistematis.

Permasalahan yang diberikan kepada siswa adalah permasalahan yang
kontekstual.
2.

Iklim belajar perlu diciptakan secara kondusif lagi agar mendukung
pelaksanaan pembelajaran. Guru harus mampu mengkondisikan siswa
sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran suasana dikelas
dapat tenang dan tertib;
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3.

Media komik yang digunakan harus disesuaikan dengan materi dan tingkat
pemahaman siswa. Selain itu, untuk lebih menarik perhatian siswa, karakter
dalam komik dibuat menggunakan program animasi komputer agar terlihat
lebih hidup, serta diberi warna agar lebih menarik perhatian siswa.

4.

Guru perlu menerapkan konsep belajar tuntas dalam proses pembelajaran
yaitu semua siswa di dalam kelas diupayakan mencapai ketuntasan yang
telah ditentukan sebelum melanjutkan materi berikutnya. Apabila belum
tuntas 100% maka guru perlu mengulangi pokok bahasan yang diajarkan.

5.

Guru perlu memberikan tindak lanjut berupa memberikan kegiatan
remedial bagi siswa yang belum tuntas, dan pengayaan bagi siswa yang
sudah mendapatkan nilai diatas KKM.

6.

Untuk peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan
menggunakan pendekatan PMRI variasi Tari Bambu berbantuan komik
untuk meneliti hasil belajar secara lengkap yaitu ranah kognitif, afektif dan
psikomotor. Karena pada penelitian ini ranah psikomotor belum menjadi
objek penelitian.
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA / PENELITIAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri melalui Pendidikan Matematika
Realistik Berbantuan Media Komik di kolaborasikan dengan metode tari
Bambu pada Siswa Kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang
No.
1.

Variabel
Keterampilan guru
dalam pembelajaran
geometri melalui
Pendidikan
Matematika Realistik
Berbantuan Media
Komik di
kolaborasikan dengan
media Tari Bambu

Indikator
1) Persiapan pembelajaran
2) Melaksanakan kegiatan
pendahuluan
3) Menggunakan komik
untuk menyajikan masalah
kontekstual

Sumber Data
a. Guru
b. Catatan
lapangan
c. Foto

Alat/
Instrument
a. Lembar
observasi
b. Catatan
lapangan

4) Membimbing siswa untuk
memahami masalah
kontekstual yang terdapat
dalam komik
5) Mengarahkan siswa
belajar secara berkelompok
6) Membimbing siswa untuk
aktif berdiskusi dalam
kelompok
7) Memberi kesempatan pada
kelompok untuk bertukar
informasi hasil diskusi
kelompok melalui Tari
Bambu
8) Mengelola kelas dalam
kegiatan bertukar informasi
9) Mengarahkan siswa
menemukan strategi terbaik
menyelesaikan masalah
10) Melaksanakan kegiatan
penutup
2.

Aktivitas siswa pada
pembelajaran
geometri melalui

1) Mempersiapkan diri
mengikuti pembelajaran

a. Siswa
b. Catatan

a. Lembar
observasi
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Pendidikan
Matematika Realistik
Berbantuan Media
Komik di
kolaborasikan dengan
media Tari Bambu

2) Menganggapi apersepsi
sesuai dengan materi

lapangan

b. Catatan
lapangan

c. Foto dan video
3) Mengamati komik yang
diberikan.
4) Memahami permasalahan
realistik yang disajikan
5) Melakukan diskusi secara
berkelompok
6) Bertukat informasi hasil
kerja kelompok dengan
metode tari bambu
7) Memiliki sikap positif
terhadap belajar
8) Menemukan strategi
pemecahan terbaik
9) Menyimpulkan hasil
pembelajaran
10) Mengerjakan soal
evaluasi

3.

Iklim pembelajaran 1) Kondisi kenyamanan
geometri melaui
lingkungan belajar
Pendidikan
Matematika Realistik 2) Interaksi dalam
berbantuan Media
pembelajaran
Komik
dikolaborasikan
dengan Metode Tari
Bambu

1. Catatan
lapangan

1. Catatan
lapangan

2. Dokumentasi

2. Lembar
observasi
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4.

5.

Kualitas Materi
1) Kesesuaian materi dengan
pembelajaran
kompetensi yang ingin
geometri melaui
dicapai
Pendidikan
Matematika Realistik 2) Konten atau isi materi
berbantuan Media
pembelajaran
Komik
dikolaborasikan
dengan Metode Tari
Bambu

1. Catatan
lapangan

1. Catatan
lapangan

2. Dokumentasi

2. Lembar
observasi

Kualitas Media
1) kesesuaian isi komik
pembelajaran
dengan materi
geometri melaui
pembelajaran,
Pendidikan
Matematika Realistik 2) memfasilitasi siswa dalam
berbantuan Media
memahami permasalahan
Komik
yang disajikan,
dikolaborasikan
dengan Metode Tari 3) memfasilitasi
Bambu
pembelajaran,

1. Catatan
lapangan

1. Catatan
lapangan

2. Dokumentasi

2. Lembar
observasi

4) kebermanfaatan komik
6.

7.

Hasil belajar siswa
pada pembelajaran
geometri melalui
melaui Pendidikan
Matematika Realistik
berbantuan Media
Komik
dikolaborasikan
dengan Metode Tari
Bambu

bagi guru dan siswa.
Ketuntasan hasil belajar
klasikal diharapkan sekurangkurangnya 80% dengan nilai
ketuntasan individual ≥ 61
dalam pembelajaran geometri

Karakter siswa pada 1) Kerjasama
pembelajaran
geometri melalui
2) Disiplin
melaui Pendidikan
Matematika Realistik 3) Tanggungjawab
berbantuan Media
Komik
dikolaborasikan
dengan Metode Tari
Bambu

a. Siswa

a. Tes tertulis

b. Dokumentsi

b. Data
dokumen

a. Siswa

1. Catatan
lapangan

b. Dokumentsi
2. Lembar
observasi
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INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri melalui Pendidikan Matematika
Realistik Berbantuan Media Komik di kolaborasikan dengan metode tari
Bambu pada Siswa Kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang
Siklus.... Pertemuan....
Nama SD

: SDN Mangkang Kulon 02

Kelas/Semester

: V/II

Hari/Tanggal

:

Materi

:

Petunjuk

:

1. Bacalah petunjuk dengan cermat!
2. Berilah tanda check (√) pada skala penilaian sesuai dengan pengamatan!
3. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut:
Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak)
Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak)
Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak)
Skor 1 (Jika satu deskriptor yang tampak)
Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak)
(Rusman, 2012:101)
4. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor ditulis dalam catatan lapangan
No
Indikator
1. Persiapan pembelajaran

a.

2.

b.
c.
d.
a.

Melaksanakan kegiatan
pendahuluan

b.
c.
d.
3.

Menggunakan komik untuk
menyajikan masalah
kontekstual

a.
b.
c.

Deskriptor
Menyiapkan sumber dan media
pembelajaran
Menyiapkan RPP dan silabus
Membimbing siswa untuk berdoa
Mengecek kehadiran siswa satu per satu
Guru melakukan apersepsi dengan bertanya
tentang materi yang telah lalu
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Menjelakan langkah-langkah pembelajaran
Memotivasi siswa untuk aktif mengikuti
pembelajaran
Menjelaskan secara umum tentang media
komik
Menjelaskan langkah-langkah membaca
komik
Menyajikan masalah realistik melalui
komik

Tampak

Skor
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No

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Indikator

Deskriptor
d. Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya tentang materi dalam komik
Membimbing siswa untuk
a. Membimbing siswa memaham materi
memahami masalah
dalam komik
kontekstual yang terdapat
b. Membimbing siswa untuk menyelesaikan
dalam komik
masalah kontekstual melalui komik
c. Memberikan waktu pada siswa untuk
berpikir
d. Memotivasi siswa membangun
pengetahuannya sendiri
Mengarahkan siswa belajar
a. Mengelompokkan siswa secara heterogen
secara berkelompok
b. Mengatur tempat duduk siswa sesuai
kelompoknya
c. Memusatkan perhatian siswa agar siap
melakukan kegiatan pemecahan masalah
d. Memberikan petunjuk yang jelas tentang
jalannya diskusi
Membimbing siswa untuk
a. Membantu siswa dalam menafsirkan
aktif berdiskusi dalam
permasalahan yang terdapat dalam komik
kelompok
b. Membantu menyediakan alat dan sumber
belajar yang diperlukan
c. Berkeliling untuk memastikan diskusi
kelompok berjalan dengan lancar
d. Memberikan arahan jika terjadi hambatan
dalam kerja kelompok
Memberi kesempatan pada
a. Menjelaskan aturan-aturan dalam bertukar
kelompok untuk bertukar
hasil diskusi menggunakan metode tari
informasi hasil diskusi
bambu
kelompok melalui Tari
b. Mengatur posisi tiap-tiap kelompok
Bambu
c. Mengarahkan kelompok untuk bertukar
hasil diskusinya kepada kelompok lain
d. Mengarahkan kelompok bergeser
bergantian pasangan sebanyak 5 kali.
Mengelola kelas dalam
a. Menciptakan kondisi kelas yang kondusif
kegiatan bertukar informasi b. Mengelola waktu dalam mempresentasikan
hasil diskusi
c. Berkeliling membagi perhatian
d. Mengatur siswa untuk tertib
Mengarahkan siswa
a. Menjelaskan materi yang lebih luas
menemukan strategi terbaik
berkaitan konsep yang telah ditemukan
menyelesaikan masalah
b. Menjelaskan strategi pemecahan masalah
yang terbaik

Tampak

Skor
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No

10

Indikator

Melaksanakan kegiatan
penutup

Deskriptor
c. Membimbing siswa merumuskan sebuah
konsep.
d. Memberikan penguatan verbal dari hasil
diskusi siswa
a. Melakukan refleksi dari kegiatan
pemecahan masalah yang telah
dilaksanakan
b. Menyimpulkan pembelajaran.
c. Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menanyakan hal-hal yang belum
dipahami.
d. Membagikan soal evaluasi kepada masingmasing siswa

Tampak

Jumlah Skor
Semarang,

April 2015

Observer

.............................................
NIP.

Skor
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INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri melalui Pendidikan Matematika
Realistik Berbantuan Media Komik di kolaborasikan dengan metode tari
Bambu pada Siswa Kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang
Siklus.... Pertemuan....
Nama Siswa

:

Nama SD

: SDN Mangkang Kulon 02

Kelas/Semester

: V/II

Hari/Tanggal

:

Materi

:

Petunjuk

:

1. Bacalah petunjuk dengan cermat!
2. Berilah tanda check (√) pada skala penilaian sesuai dengan pengamatan!
3. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut:
Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak)
Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak)
Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak)
Skor 1 (Jika satu deskriptor yang tampak)
Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak)
(Rusman, 2012:101)
4. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor ditulis dalam catatan lapangan
No
1.

Indikator
Mempersiapkan diri
mengikuti pembelajaran

a.
b.
c.
d.

2.

Menganggapi apersepsi
sesuai dengan materi

3.

Mengamati komik yang
diberikan.

a.
b.
c.
d.
d.
e.
f.

Deskriptor
Tampak
Siswa datang tepat waktu sebelum
pembelajaran dimulai
Siswa berada ditempat duduk masingmasing dengan tertib
Siswa menyiapkan bahan dan alat-alat yang
diperlukan dalam pembelajaran
Siswa memperhatikan petunjuk guru untuk
memulai pembelajaran
Menanggapi apersepsi yang diberikan guru
Tanggapan sesuai dengan materi
Aktif memberikan tanggapan.
Tanggapan disampaikan dengan jelas
Menuliskan nama dalam sampul komik
Antusias dalam mengamati media komik
Memperhatikan penjelasan dari guru
tentang langkah-langkah membaca komik

Skor
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No

Indikator

4.

Memahami permasalahan
realistik yang disajikan

5.

Melakukan diskusi secara
berkelompok

6

Bertukat informasi hasil
diskusi kelompok dengan
metode tari bambu

7.

Memiliki sikap positif
terhadap belajar

8.

Menemukan strategi
pemecahan terbaik

Deskriptor
g. Mencatat hal-hal penting yang terdapat
dalam komik
a. Menemukan permasalahan realistik dalam
komik.
b. Melengkapi bagian yang belum lengkap
dalam komik
c. Aktif bertanya tentang hal yang belum
diketahui
d. Mampu menyelesaikan permasalahan
dengan baik
a. Menerima pembagian kelompok yang
sudah ditentukan oleh guru
b. Duduk dengan tertib sesuai dengan tempat
duduk kelompoknya
c. Aktif mengemukakan pendapatnya dalam
kegiatan diskusi
d. Mau menghargai pendapat teman
sekelompoknya
a. Menyiapkan diri untuk bertukar informasi
hasil diskusi
b. Tiap kelompok berdiri berhadapan dengan
kelompok lain
c. Ikut bertukar informasi tentang hasil
diskusi kelompok yang telah dilaksanakan
d. Bergeser berganti pasangan kelompok
untuk bertukar informasi kembali.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.

9.

Menyimpulkan hasil
pembelajaran

d.
a.
b.
c.

10.

Mengerjakan soal evaluasi

Mengikuti pembelajaran dengan antusias
Tidak membuat kegaduhan di kelas
Tertib saat mempresentasikan hasil diskusi
Tidak mengganggu teman dalam belajar
Memperhatikan penjelasan guru
Menemukan strategi pemecaham masalah
yang terbaik
Mengemukakan konsep baru yang
ditemukan
Mencatat hasil pembelajaran
Ikut menyimpulkan hasil pembelajaran
bersama guru dan siswa
Bertanya tentang hal-hal yang belum
diketahui
Mencatat simpulan

d. Mampu meyampaikan kembali simpulan
pembelajaran
a. Mengerjakan soal evaluasi secara mandiri
b. Tidak melakukan hal-hal yang curang saat

Tampak

Skor
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No

Indikator

Deskriptor
mengerjakan soal evaluasi
c. Tertib saat mengerjakan soal
d. Menyelesaikan soal evaluasi tepat waktu

Tampak

Jumlah Skor
Semarang,

April 2015

Observer

.............................................
NIP

Skor
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INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri melalui Pendidikan Matematika
Realistik Berbantuan Media Komik di kolaborasikan dengan metode tari
Bambu pada Siswa Kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang
Siklus.... Pertemuan....
Nama SD
: SDN Mangkang Kulon 02
Kelas/Semester
: V/II
Hari/Tanggal
:
Materi
:
Petunjuk
:
1. Bacalah petunjuk dengan cermat!
2. Berilah tanda check (√) pada skala penilaian sesuai dengan pengamatan!
3. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut:
Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak)
Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak)
Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak)
Skor 1 (Jika satu deskriptor yang tampak)
Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak)
(Rusman, 2012:101)
4. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor ditulis dalam catatan lapangan
No
1.

Indikator
Kondisi kenyamanan
lingkungan belajar

2.

Interaksi dalam
Pembelajaran

Deskriptor
Lingkungan ruang kelas yang bersih
Kondisi ruang kelas yang tertata rapi
Pencahayaan yang cukup
Siswa tertib saat mengikuti pembelajaran
Adanya pertanyaan yang bersifat realistik
membuat siswa aktif menjawab
b. Adanya arahan agar siswa membangun
pengetahuannya sendiri menyelesaikan
persoalan realistic
c. Antara guru dan siswa saling komunikatif
dikelas
d. Komunikasi antara guru dan siswa
menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

Tampak

a.
b.
c.
d.
a.

Jumlah skor
Semarang, April 2015
Observer

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

Skor

307

Lampiran 5
INSTRUMEN LEMBAR
OBSERVASI KUALITAS
MATERI PEMBELAJARAN

308

INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI KUALITAS MATERI
PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri melalui Pendidikan Matematika
Realistik Berbantuan Media Komik di kolaborasikan dengan metode Tari
Bambu pada Siswa Kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang
Siklus.... Pertemuan....
Nama SD
: SDN Mangkang Kulon 02
Kelas/Semester
: V/II
Hari/Tanggal
:
Materi
:
Petunjuk
:
1. Bacalah petunjuk dengan cermat!
2. Berilah tanda check (√) pada skala penilaian sesuai dengan pengamatan!
3. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut:
Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak)
Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak)
Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak)
Skor 1 (Jika satu deskriptor yang tampak)
Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak)
(Rusman, 2012:101)
4. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor ditulis dalam catatan lapangan
No
1.

Indikator
Kesesuaian materi dengan
kompetensi yang harus
dicapai

2.

Konten atau
pembelajaran

isi

Deskriptor
a. sesuai dengan SK dan KD
b. sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran
c. menggunakan sintaks pembelajaran PMRI
variasi Tari bambu berbantuan komik
d. sistematis dan runtut
materi a. Materi disajikan secara kontekstual
dihubungkan dengan dunia nyata
b. Membantu siswa mengkontruksi
pengetahuannya sendiri
c. Materi disajikan sesuai dengan tingkat
perkembangan anak (dari yang mudah ke
sulit)
d. Keluasan materi dengan waktu yang
tersedia seimbang

Tampak

Skor

Jumlah Skor
Semarang, April 2015
Observer
.............................................
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Lampiran 6
INSTRUMEN LEMBAR
OBSERVASI KUALITAS
MEDIA PEMBELAJARAN
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INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI KUALITAS MEDIA
PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri melalui Pendidikan Matematika
Realistik Berbantuan Media Komik di kolaborasikan dengan metode tari
Bambu pada Siswa Kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang
Siklus.... Pertemuan....
Nama SD

: SDN Mangkang Kulon 02

Kelas/Semester

: V/II

Hari/Tanggal

:

Materi

:

Petunjuk

:

1. Bacalah petunjuk dengan cermat!
2. Berilah tanda check (√) pada skala penilaian sesuai dengan pengamatan!
3. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut:
Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak)
Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak)
Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak)
Skor 1 (Jika satu deskriptor yang tampak)
Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak)
(Rusman, 2012:101)
4. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor ditulis dalam catatan lapangan
No
1.

2.

3.

Indikator
kesesuaian isi komik
dengan materi
pembelajaran,

Deskriptor
a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang
hendak dicapai
b. Sesuai dengan materi pembelajaran
c. Mengandung permasalahan realistik /
kontekstual
d. Berisi informasi yang dibutuhkan siswa
untuk belajar
memfasilitasi siswa dalam a. Berisi informasi yang jelas
memahami permasalahan
b. Dapat digunakan untuk memecahkan
yang disajikan,
permasalah kontekstual
c. Alur cerita disusun secara sistematis dan
runtut
d. Bahasa yang digunakan mudah dipahami
memfasilitasi interaksi guru a. Muncul diskusi kelas untuk memecahkan
dengan siswa,
permasalahan kontekstual yang terdapat
didalam komik

Tampak

Skor
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No

Indikator

Deskriptor
Tampak
b. Memfasilitasi komunikasi guru dengan
siswa
c. Dapat memfasilitasi komunikasi antar
siswa
d. Mendorong siswa untuk aktif dalam
pembelajaran
4.
kebermanfaatan komik bagi a. Mudah dalam penggunaan
guru dan siswa.
b. Membantu guru dalam menyampaikan
materi
c. Memudahkan siswa memahami materi
d. Membuat antusias siswa saat mengikuti
pembelajaran
Jumlah Skor
Semarang,
April 2015
Observer

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

Skor
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Lampiran 7
INSTRUMEN LEMBAR
OBSERVASI KARAKTER
SISWA
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INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI KARAKTER SISWA
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Geometri melalui Pendidikan Matematika
Realistik Berbantuan Media Komik di kolaborasikan dengan metode tari
Bambu pada Siswa Kelas V SDN Mangkang Kulon 02 Semarang
Siklus.... Pertemuan....
Nama SD
: SDN Mangkang Kulon 02
Kelas/Semester
: V/II
Hari/Tanggal
:
Materi
:
Petunjuk
:
1. Bacalah petunjuk dengan cermat!
2. Berilah tanda check (√) pada skala penilaian sesuai dengan pengamatan!
3. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut:
Skor 4 (Jika empat deskriptor yang tampak)
Skor 3 (Jika tiga deskriptor yang tampak)
Skor 2 (Jika dua deskriptor yang tampak)
Skor 1 (Jika satu deskriptor yang tampak)
Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak)
(Rusman, 2012:101)
4. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor ditulis dalam catatan lapangan
No
1.

Indikator
Kerjasama

a.
b.
c.
d.

2.

Disiplin

a.
b.
c.
d.

3.

Bertanggungjawab

a.
b.
c.
d.

Deskriptor
Melaksanakan kegiatan diskusi
Berdiskusi dengan tertib
Berdiskusi menemukan pemecahan
masalah
Bertukar ide dengan kelompok saat
berdiskusi
Datang tepat waktu
Berpakaian sopan dan rapi
Menjaga ketertiban kelas
Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu
yang ditentukan
Mengerjakan tugas yang diberikan
Ikut bertukar informasi tentang hasil
diskusi
Meminta maaf jika mlakukan kesalahan
Tidak membuat kegaduhan

Tampak

Jumlah skor
Semarang,

April 2015

Observer
.............................................

Skor
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Lampiran 8
PERANGKAT
PEMBELAJARAN (SILABUS
dan RPP)
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS I
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: V / II

Materi

: Jaring-jaring Bangun Ruang

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan)

Standar Kompetensi : 6. Memahami Sifat Bangun dan Hubungan antar Bangun
Kompetensi Dasar
Indikator Pembelajaran
6.3.1

6.3.2

: 6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana
Materi Pembelajaran

Mengklasifikasikan
Jaring-jaring berbagai
benda-benda
di Bangun Ruang
sekitar siswa yang
berbentuk
bangun
ruang (prisma, limas,
tabung dan kerucut)
berdasarkan unsurunsur yang dimiliki
(C1)
Menjelaskan bahwa
jaring-jaring
suatu
bangun
ruang
(prisma,
limas,
tabung dan kerucut)
terdiri/disusun dari
beberapa
bangun

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

1. Guru memperkenalkan
masalah kontekstual
melalui media
KOGEOMATIKA I
2. Siswa mengamati,
membaca, dan memahami
permasalahan yang
terdapat dalam komik.
(elaborasi)
3. Siswa diberikan
kesempatan untuk dapat
menyelesaikan persoalan
tersebut secara mandiri.
4. Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi

Penilaian Proses
: tertulis (essay)
Kinerja

Media Pembelajaran
KOGEOMATIKA

Sumber Belajar
a.

Penilaian Hasil :
tertulias (Essay)
b.

c.

Depdiknas.
2006. Standar
Isi : Mata
Pelejaran
Matematika
untuk SD/MI.
hal 428
Suharjana,
Agus.
2009.
Geometri
Datar
dan
Ruang di SD.
Yogyakarta:
PPPPTK
Muhsetyo,
Gatot
dkk.

316

6.3.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

datar (C2)
Menggambar pola
jaring-jaring bangun
ruang (prisma, limas,
tabung dan kerucut)
(C3)
Menentukan jaring- Berbagai pola jaring-jaring
jaring bangun ruang bangun ruang
(prisma,
limas,
tabung dan kerucut)
dari beberapa pola
yang disajikan (C4)
Memeriksa
suatu
kebenaran dari suatu
pernyataan tentang
jaring-jaring bangun
ruang (prisma, limas,
tabung dan kerucut).
(C5)
Membuat berbagai
jaring-jaring bangun
ruang (prisma, limas,
tabung dan kerucut)
dan merangkainya
menjadi suatu
bangun ruang dengan
memperhatikan
ukuran. (C6)

5. Siswa diminta membentuk
6 kelompok (A,B,C,D,E
dan F) dengan masingmasing kelompok terdiri
dari 6-7 siswa.
6. Guru membagiakan
KOGEOMATIKA II pada
tiap-tiap anggota kelompok
dan setiap kelompok
mendiskusikan masalah
yang terdapat dalam
komik.
7. Siswa diberikan lembar
diskusi yang telah
dipersiapkan oleh guru
sebelumnya.
8. Siswa secara berkelompok
mencari alternatif
pemecahan masalah
dengan cara mereka
sendiri.
9. Jika diskusi telah selesai,
tiap kelompok diminta
untuk berdiri berhadapan
dengan kelompok lain,
setiap satu kelompok
berhadapan dengan satu
kelompok lain
10. Siswa menyampaikan hasil
diskusi dan bertukar
informasi dengan

d.

e.

2008.
Pembelajaran
Matematika
SD.
Jakarta:
Universitas
Terbuka
Heruman.
2012. Model
Pembelajaran
Matematika di
Sekolah Dasar.
Bandung:
Remaja
Rosdakarya
Budhayanti,
Clara Ika Sari.
2008.
Pemecahan
Masalah
Matematika.
Jakarta:
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Tinggi
Departemen
Pendidikan
Nasional.
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11.

12.

13.

14.

kelompok lain.
Setelah selesai, masingmasing kelompok bergeser
dengan menuju kelompok
lain untuk bertukar
informasi kembali, begitu
seterusnya sampai selesai.
Guru memberikan
pengarahan untuk
menemukan strategi terbaik
untuk memecahkan
masalah.
Siswa dengan bimbingan
guru menemukan konsep
pembelajaran.
Guru memfasilitasi siswa
menyelesaikan
permasalahan yang belum
mampu diselesaikan siswa.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: SDN Mangkang Kulon 02
: Matematika
: V/II
: 6 x 35 menit (2 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun

B. Kompetensi Dasar
6.4 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana

C. Indikator
6.4.1

Mengklasifikasikan benda-benda di sekitar siswa yang berbentuk
bangun ruang (prisma, limas, tabung dan kerucut) berdasarkan unsurunsur yang dimiliki (C1)

6.4.2

Menjelaskan bahwa jaring-jaring suatu bangun ruang (prisma, limas,
tabung dan kerucut) terdiri/disusun dari beberapa bangun datar (C2)

6.4.3

Menggambar pola jaring-jaring bangun ruang (prisma, limas, tabung
dan kerucut) (C3)

6.4.4

Menentukan jaring-jaring bangun ruang (prisma, limas, tabung dan
kerucut) dari beberapa pola yang disajikan (C4)

6.4.5

Memeriksa suatu kebenaran dari suatu pernyataan tentang jaringjaring bangun ruang (prisma, limas, tabung dan kerucut). (C5)

6.4.6

Membuat berbagai jaring-jaring bangun ruang (prisma, limas, tabung
dan kerucut) dan merangkainya menjadi suatu bangun ruang dengan
memperhatikan ukuran. (C6)

D. Tujuan Pembelajaran
17) Melalui pengamatan gambar tentang berbagai macam bentuk benda dalam
komik, siswa dapat menyebutkan benda-benda di sekiar siswa yang
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berbentuk bangun ruang prisma, limas, tabung dan kerucut berdasarkan
unsur-unsur yang dimiliki dengan tepat.
18) Melalui pengamatan gambar tentang berbagai pola jaring-jaring bangun
ruang dalam komik, siswa dapat menjelaskan bahwa suatu jaring-jaring
bangun ruang tersusun atas beberapa macam bangun datar dengan benar.
19) Melalui diskusi dengan melakukan percobaan merangkai berbagai bentuk
jaring-jaring yang ada, siswa dapat menunjukkan yang termasuk model
jaring-jaring bangun ruang prisma, limas, tabung dan kerucut dengan
benar.
20) Dengan mengamati isi komik, siswa dapat menggambarkan pola jaringjaring dari prisma, limas, tabung dan kerucut dengan benar.
21) Dengan melakukan kegiatan percobaan, siswa dapat memeriksa suatu
kebenaran dari suatu pernyataan tentang jaring-jaring suatu bangun ruang
prisma, limas, tabung dan kerucut dengan tepat.
22) Dengan memahami ulasan materi dan masalah kontekstual yang terdapat
dalam komik, siswa dapat membuat beberapa jaring-jaring bangun ruang
prisma, limas, tabung dan kerucut dan merangkainya menjadi suatu
bangun dengan memperhatikan ukuran.
Karakter yang diharapkan: kerjasama, disiplin, tanggungjawab

E. Materi Pokok
- Jaring-jaring berbagai bangun ruang (prisma, limas, tabung, dan kerucut)

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran

: Pendidikan Matematika Realistik Indonesia

Metode pembelajaran

: metode permaian Tari Bambu

G. Langkah Pembelajaran
Pertemuan I, indikator :
6.3.1

Mengelompokkan benda-benda di sekitar siswa yang berbentuk
bangun ruang (prisma, limas, tabung dan kerucut) (C1)
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6.3.2

Menjelaskan bahwa jaring-jaring suatu bangun ruang terdiri/disusun
dari beberapa bangun datar (C2)

6.3.3

Menggambar pola jaring-jaring bangun ruang (prisma, limas, tabung
dan kerucut) (C3)

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
Pra kegiatan (± a. Mempersiapkan media
5 menit)
komik yang akan
digunakan dalam
pembelajaran;
Tahap
pembelajaran

Kegiatan awal
(± 10 menit)

Kegiatan Pembelajaran
1) Mempersiapkan pembelajaran berupa komik dan
alat peraga berupa gambar berbagai macam
bentuk benda bangun ruang.
2) Salam
3) Berdo’a
4) Presensi
5) Pengkondisian kelas
6) Guru melakukan apersepsi, “ di kelas 4 kalian
telah belajar tentang jaring-jaring kubus dan
balok, masih ingatkah kalian bagaimana jaringjaring kubus dan balok? Nah selain kubus dan
balok bangun ruang apa saja yang kalian
ketahui?”
7) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai “pada pertemuan kali ini kita akan
belajar tentang jaring-jaring bangun ruang
prisma, limas, tabung dan kerucut. Sehingga
diharapkan setelah pembelajaran seselai kalian
dapat memahami berbagai bangun datar yang
menyusun jaring-jaring bangun ruang,dan
macam-macam bentuk jaring-jaring bangun
ruang”
8) Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan.
9) Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk
semangat mengikuti pembelajaran.

Kegiatan inti (± b. Guru menggunakan
60 menit)
komik sebagai media
atau sarana
memperkenalkan

10) Guru memperkenalkan masalah kontekstual
melalui media KOGEOMATIKA I tentang Rani
yang berbelanja beberapa barang dari swalayan,
siswa diminta melengkapi bagian yang belum
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
masalah realistik /
kontekstual kepada
siswa;
c. Siswa memahami isi
komik tersebut dan
dapat menafsirkan
masalah realistik yang
terkandung di
dalamnya;

d. Siswa secara

berkelompok
berdiskusi
menyelesaikan
permasalahan dalam
komik.

Kegiatan Pembelajaran
lengkap dalam komik.

11) Siswa mengamati, membaca, dan memahami
permasalahan yang terdapat dalam komik.
(elaborasi)
12) Siswa diberikan kesempatan untuk dapat
menyelesaikan persoalan tersebut secara
mandiri.
13) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi
14) Siswa diminta membentuk 6 kelompok
(A,B,C,D,E dan F) dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 6-7 siswa. (elaborasi)
15) Guru membagikan KOGEOMATIKA II (berisi
lebar kerja siswa) pada tiap anggota dalam
kelompok.
16) Guru membagikan lembar diskusi untuk
menjawab persoalan yang ada di dalam komik.
17) Secara berkelompok siswa memahami dan
mendiskusikan masalah yang terdapat dalam
komik. (eksplorasi)
Langkah-langkah:
- Membaca isi komik
- Memahami isi komik
- Menemukan permasalahan yang terdapat
dalam komik
- Menyelesaikan permasalahan tersebut
18) Siswa secara berkelompok mencari alternatif
pemecahan masalah dengan cara mereka
sendiri. (elaborasi)

e. Guru membimbing

siswa dalam
melakukan diskusi
dan memberikan
arahan apabila

19) Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat
kegiatan diskusi, serta memberikan arahan
apabila diperlukan.
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Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Tahap
pembelajaran

diperlukan;
f. Tiap kelompok
berhadapan dengan
kelompok lain untuk
bertukar informasi
hasil kerja mereka
kepada kelompok
lain.
g. Tiap kelompok

Kegiatan Pembelajaran

20) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta
untuk berdiri berhadapan dengan kelompok lain,
setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
kelompok lain (kelompok A dengan B,
kelompok C dengan D, kelompok E dengan F).
(elaborasi)

21) Siswa menyampaikan hasil diskusi dan bertukar
informasi dengan kelompok lain. (elaborasi)

bergeser ke kelompok
lainnya lagi untuk
bertukar informasi
22) Setelah selesai, masing-masing kelompok
kembali;nformasi
bergeser dengan menuju kelompok lain untuk
kembali;

h. Mengkonfirmasi

jawaban untuk
menemukan strategi
pemecahan terbaik
dan menyusun
prosedur umum;

bertukar informasi kembali, begitu seterusnya
sampai selesai. (elaborasi)
23) Guru
memberikan
pengarahan
untuk
menemukan strategi terbaik untuk memecahkan
masalah. (konfirmasi)
24) Siswa dengan bimbingan guru menemukan
konsep tentang macam-macam jaring-jaring
bangun ruang. (konfirmasi)
25) Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan
permasalahan yang belum mampu diselesaikan
siswa. (konfirmasi)

Kegiatan akhir i.
(± 30 menit)

Siswa merumuskan
kesimpulan.

26) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan
menyimpulkan pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
27) Siswa secara
evaluasi

individu

mengerjakan

soal

28) Guru merencanakan tindak lanjut dan
menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya.
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Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Tahap
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
29) Guru menutup pembelajaran

Pertemuan II, Indikator:
6.3.4

Menunjukkan jaring-jaring bangun ruang (prisma, limas, tabung dan
kerucut) dari beberapa pola yang disajikan (C4)

6.3.5

Memeriksa suatu kebenaran dari suatu pernyataan tentang jaringjaring bangun ruang. (C5)

6.3.6

Membuat berbagai jaring-jaring bangun ruang dan merangkainya
menjadi suatu bangun ruang dengan memperhatikan ukuran. (C6)

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
Pra kegiatan (± a) Mempersiapkan media
komik yang akan
5 menit)
digunakan dalam
pembelajaran;
Tahap
pembelajaran

Kegiatan awal
(± 10 menit)

Kegiatan Pembelajaran
1) Mempersiapkan pembelajaran berupa komik dan
alat peraga yang diperlukan.
2) Salam
3) Berdo’a
4) Presensi
5) Pengkondisian kelas
6) Guru melakukan apersepsi, “kemarin kalian telah
belajar tentang jaring-jaring berbagai macam
bangun ruang sederhana. Nah, sekarang ibu
mempunyai gambar beberapa pola jaring-jaring
(limas) apakah semua gambar ini termasuk
jaring-jaring limas?”
7) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai “kita akan belajar untuk
menentukan pola jaring-jaring bangun ruang,
memeriksa kebenaran suatu jaring-jaring bangun
ruang dan membuat sebuah bangun ruang dari
jaring-jaring yang kalian gambar”.
8) Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk
semangat mengikuti pembelajaran.

Kegiatan inti (± b) Guru menggunakan
komik sebagai media
60 menit)
atau sarana
memperkenalkan
masalah realistik /

9) Guru memperkenalkan masalah kontekstual
melalui media KOGEOMATIKA I yang berisi
kegiatan Rani membuat berbagai benda.
(eksplorasi)
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
kontekstual kepada
siswa;
c) Siswa memahami isi
komik tersebut dan
dapat menafsirkan
masalah realistik yang
terkandung di
dalamnya;

Kegiatan Pembelajaran

10) Siswa mengamati, membaca, dan memahami
permasalahan yang terdapat dalam komik.
(elaborasi)
11) Siswa diberikan kesempatan untuk dapat
menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri.
12) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi

d) Siswa secara
13) Siswa diminta membentuk 6 kelompok
berkelompok berdiskusi
(kelompok A,B,C,D,E dan F) dengan masingmenyelesaikan
masing kelompok terdiri dari 6-7 siswa.
permasalahan dalam
(elaborasi)
komik.
14) Guru membagikan KOGEOMATIKA II (berisi
materi dan soal) pada tiap anggota dalam
kelompok.
15) Guru membagikan lembar diskusi kepada siswa
untuk menjawab persoalan yan ada didalam
komik.
16) Secara berkelompok siswa memahami dan
mendiskusikan masalah yang terdapat dalam
komik. (eksplorasi)
Langkah-langkah:
Membaca isi komik
Memahami isi komik
Menemukan permasalahan yang terdapat dalam
komik
17) Menyelesaikan permasalahan tersebut
18) Siswa secara berkelompok mencari alternatif
pemecahan masalah dengan cara mereka sendiri.
(elaborasi)
e) Guru membimbing
19) Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat
siswa dalam melakukan
kegiatan diskusi, serta memberikan arahan
diskusi dan memberikan
apabila diperlukan.
arahan apabila
diperlukan;
f) Tiap kelompok
20) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta
berhadapan dengan
untuk berdiri berhadapan dengan kelompok lain,
kelompok lain untuk
setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
bertukar informasi hasil
kelompok lain (kelompok A dengan B, kelompok
kerja mereka kepada
C dengan D, kelompok E dengan F). (elaborasi)
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
kelompok lain.

Kegiatan Pembelajaran

g) Tiap kelompok bergeser 21) Siswa menyampaikan hasil diskusi dan bertukar
ke kelompok lainnya
informasi dengan kelompok lain. (elaborasi)
lagi untuk bertukar
informasi
22) Setelah selesai, masing-masing kelompok
kembali;nformasi
bergeser dengan menuju kelompok lain untuk
kembali;
bertukar informasi kembali, begitu seterusnya
sampai selesai. (elaborasi)
h) Mengkonfirmasi
jawaban untuk
menemukan strategi
pemecahan terbaik dan
menyusun prosedur
umum;

23) Guru memberikan pengarahan untuk menemukan
strategi terbaik untuk memecahkan masalah.
(konfirmasi)
24) Siswa dengan bimbingan guru menemukan
konsep bahwa tidak semua pola susunan dari 6
bangun persegi/persegi panjang merupakan
jaring-jaring dari kubus/balok. (konfirmasi)
25) Guru memfasilitasi
siswa menyelesaikan
permasalahan yang belum mampu diselesaikan
siswa. (konfirmasi)

Kegiatan akhir i)
(± 30 menit)

Siswa merumuskan
kesimpulan.

26) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan
menyimpulkan
pembelajaran
yang
telah
dilaksanakan.
27) Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
28) Guru
merencanakan
tindak
lanjut
dan
menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya.
29) Guru menutup pembelajaran

H. Media dan Sumber Belajar
1) Media : KOGEOMATIKA (Komik Geometri Matematika) materi jaringjaring berbagai bangun ruang sederhana.
2) Sumber belajar :
a) Depdiknas. 2006. Standar Isi : Mata Pelejaran Matematika untuk
SD/MI. hal 428
b) Suharjana, Agus. 2009. Geometri Datar dan Ruang di SD. Yogyakarta:
PPPPTK
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c) Muhsetyo, Gatot dkk. 2008. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta:
Universitas Terbuka
d) Heruman. 2012. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar.
Bandung: Remaja Rosdakarya
e) Budhayanti, Clara Ika Sari. 2008. Pemecahan Masalah Matematika.
Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional.
I.

Penilaian
1. Prosedur Tes
a. Tes awal : tidak ada
b. Tes proses : ada (selama KBM)
c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi)
2. Jenis Tes
a. Penilaian proses : pengamatan tindakan
b. Penilaian hasil belajar : tertulis
3. Bentuk Tes
a. Nontes

: pengamatan

b. Tes

: uraian/essay

4. Instrumen
a. Lembar pengamatan
b. Lembar soal evaluasi

Guru Kelas V

Semarang,
Peneliti

April 2015

Hj. Subiyati, S.Pd.
NIP. 19621009 1982201 2 006

Hanifah Luthfi M.F
NIM. 1401411269
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Bahan Ajar

Kompetensi dasar:
6.3 Menentukan Jaring-jaring Berbagai Bnagun Ruang Sederhana
Siklus I Pertemuan I
Indikator:
Permasalahan realistik yang disajikan dalam komik yaitu :
“Pada sore hari Rani dan ibunya pergi ke swalayan untuk membeli beberapa
barang. Ada berbagai jenis barang yang di beli oleh Rani. Masing-masing
barang terbungkus dalam sebuah wadah kardus beraneka bentuk. Tentukanlah
nama dari bentuk kardus tersebut sesuai dengan ciri-cirinya!”
Dari permasalahan yang terdapat dalam komik tersebut, coba selesaikanlah
dengan caramu !
a. Menyebutkan benda-benda disekitar siswa yang berbentuk bangun ruang
(prisma, limas, tabung dan kerucut) berdasarkan unsur-unsur yang dimiliki.
Perhatikan permasalahan realistik yang ada sebelumnya! Berikut ini adalah
beberapa barang yang dibeli oleh Rani dan ibunya :

Coklat

Susu kaleng

miniatur piramida

Kotak snack

Es krim

Tenda
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Berdasarkan ciri-cirinya, berbentuk bangun ruang apa saja benda-benda
diatas?
Nah, untuk menyelesaikannya kalian harus mengingat kembali bagiamana
ciri-ciri atau unsur-unsur yang dimiliki oleh berbagai bangun ruang. Masih
ingatkah kalian unsur-unsur bangun ruang? Ayo coba sebutkan ! ya, unsur-unsur
bangun ruang terdiri dari titik sudut, rusuk dan bidang sisi.

Coklat

Susu kaleng

Es krim

Berbentuk : prisma

Berbetuk : ....

Berbetuk : ....

Segitiga

Unsur-unsurnya :.....

Unsur-unsurnya :.....

Unsur-unsurnya :
 Mempunyai 6 titik sudut
 Mempunyai 9 rusuk ,
 Mempunyai 5 bidang
sisi,

miniatur piramida

Kotak snack

Berbetuk : ....

Berbetuk : ....

Unsur-unsurnya :.....

Unsur-unsurnya :.....

Nah, setelah kalian tahu berbagai bentuk barang-barang yang dibeli oleh
Rani, sekarang coba sebutkan benda-benda di sekitarmu yang pernah kamu lihat
berbentuk bangun ruang prisma segitiga, limas segi empat, tabung dan kerucut !
 Benda-benda berbentuk prisma segitiga : ....
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 Benda-benda berbentuk limas segiempat : ....
 Benda-benda berbentuk tabung : ....
 Benda-benda berbentuk kerucut : ....
Jika kalian sudah faham tentang jaring-jaring bangun ruang, sekarang cobalah
selesaikan permasalahan berikut ini !
Pak Budi ingin berkemah.dengan keluarganya. Pak Budi menyiapkan segala
keperluan berkemah seperti tenda dan bekal roti. Berbentuk apakah tenda dan kaleng roti
pak Budi tersebut? Bagaimana kamu bisa tahu bentuk dari tenda kaleng roti pak Budi?
Coba sebutkan ciri-cirinya / unsur-unsurnya !

b. Menunjukkan bahwa jaring-jaring suatu bangun ruang terdiri/disusun dari
beberapa bangun datar
Setelah mengetahui berbagai bentuk dari barang-barang yang di belinya, Rani
memotong

bagian

rusuk

dari

kardus-kardus

tersebut

dan

kemudian

merebahkannya, sehingga terbentuklah sebuah jaring-jaring. Dengan melihat
berbagai bentuk jaring-jaring tersebut, Rani menjadi tahu bahwa kulit wadah
tersebut terdiri dari beberapa bidang datar. Bidang datar apa saja yang menyusun
wadah barang-barang milik Rani?
Untuk menyelesaikannya kalian harus paham tentang bidang sisi yang
membentuk suatu bangun ruang. Perhatikan gambar dibawah ini !

Coklat  berbentuk prisma segitiga  jaring-jaringnya terdiri dari 3 bidang persegi
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panjang dan 2 bidang segitiga

Miniatur pitramida  berbentuk Limas segiempat  jaring-jaringnya terdiri dari 4
bidang segitiga sama kaki dan 1 bidang persegi

Susu Kaleng  berbentuk tabung  jaring-jaringnya terdiri dari 1 bidang persegi panjang
dan 2 bidang lingkaran
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Es krim  berbentuk kerucut  jaring-jaringnya terdiri dari 1 bidang lingkaran dan 1
bidang segitiga lengkung

Kotak Snack  berbentuk prisma segienam  jaring-jaringnya terdiri dari 2 bidang
segienam dan 6 bidang persegi panjang

Setelah kalian mengerti cara mencari bangun datar apa saja yang menyusun
suatu bangun ruang, sekarang coba selesaikanlah persoalan berikut ini!
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Perhatikan soal sebelumnya ! jika tenda dan kaleng roti pak Budi tersebut dibuka dan
direbahkan, akan membentuk sebuah jaring-jaring. Terdiri dari bangun apa saja jaringjaring dari tenda dan kaleng roti milik pak Budi?

c. Menggambar pola jaring-jaring bangun ruang
Setelah berbagai kotak / wadah dipotong beberapa rusuknya dan direbahkan,
Rani menjadi tahu berbagai macam bentuk jaring-jaring dari masing-masing
wadah tersebut. Rani ingin membuat sebuah bangun ruang tempat snack berbentuk
bangun prisma segienam.. Bantulah Rani menggambar pola/jaring-jaring tempat snack
tersebut !

Contoh :

Atap

Bidang sisi

Alas

Siklus I Pertemuan II
Indikator:
Permasalahan dalam komik:
“suatu hari Rani ingin membuat sebuah miniatur piramida dari kertas. Rani pun
bertanya pada ibunya tentang cara membuat miniatur piramida tersebut.
Akhirnya ibu Rani memberitahu bahwa Rani harus menggambar pola jaringjaring piramida diatas kertas, kemudian ibu Rani menunjukan berbagai bentuk
jaring-jaring piramida. Rani diminta untuk memilih manakah dari berbagai
gambar pola jaring-jaring tersebut yang benar-benar jaring-jaring piramida”.
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1. Menentukan model jaring-jaring bangun ruang (prisma,limas, kerucut dan
tabung)
Dari berbagai macam bentuk jaring-jaring dibawah ini, manakah yang
termasuk dari jaring-jaring miniatur piramida yang dipilih Rani?

A

B
C
D

Dari empat jaring-jaring yang di sediakan, bagaimana cara kamu menemukan
manakah yang termasuk jaring-jaring miniatur piramida milik Rani yang
berbentuk limas segiemapat dan manakah yang bukan termasuk jaring-jaring
limas segiempat?
Nah, untuk menentukan manakah dari keempat jaring-jaring tersebut yang
merupakan jaring-jaring dari piramida Rani, maka kamu harus melakukan
percobaan merangkai berbagai gambar jaring-jaring tersebut sehingga dapat
terbentuk sebuah bangun ruang limas segiempat.
2. Memeriksa kebenaran tentang jaring-jaring bangun ruang (prisma, limas,
kerucut dan tabung) (C5)
Jika bungkus coklat milik Rani berbentuk prisma segitiga sama sisi, dengan
panjang rusuk alas dan atapnya 3 cm dan diketahui luas salah satu bidang sisinya
yang berbentuk persegi panjang adalah 15 cm2. Benarkah bahwa ukuran panjang
coklat yang berbentuk prisma segitiga sama sisi tersebut adalah 5 cm?
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3 cm

3 cm

5 cm
3 cm

3 cm

Luas salah satu bidang sisi berbentuk persegi panjang adalah 15 cm2
Nah, perhatikan gambar jaring-jaring coklat tersebut ! bagaimana cara
mengetahui panjang coklat? Benarkah panjang coklat adalah 5 cm ?
Nah untuk membuktikan pernyataan tersebut benar ataukah tidak maka kamu
harus mengetahui bahwa yang dimaksud dengan panjang coklat sama dengan
panjang sisi rusuk dari coklat tersebut!
Diketahui : panjang rusuk alas dan atap = 3 cm
Luas salah satu sisi coklat (bidang persegi panjang) = 15 cm2
Ditanya : benarkah bahwa panjang coklat adalah 5 cm?
Jawab : Luas bidang persegi panjang = panjang x lebar
15 cm2 = .... x 3 cm
Panjang =
Panjang = 5 cm
Jadi pernyataan tersebut benar bahwa panjang coklat adalah 5 cm.
3. Membuat berbagai jaring-jaring bangun ruang dan merangkainya menjadi
suatu bangun ruang dengan memperhatikan ukuran (C6)
Dari komik yang kalian baca, kalian mengetahui berbagai bentuk jaringjaring bangun ruang dan bangun datar apa saja yang menyusunnya.
“Rani ingin membuat tempat pensil berbentuk prisma segitiga dari kertas
karton. Rani menyiapkan kertas karton yang akan digambari pola/jaring-jaring
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dari benda yang akan dibuat. Ukuran untuk benda yang hendak dibuat adalah
sebagai berikut :
-

Prisma segitiga (tempat pensil)
3 persegi dengan
ukuran 6 x 3 cm

Segitiga sama sisi
dengan ukuran 3 cm

Setiap kelompok siswa diminta untuk membantu Rani dalam membuat
benda yang diinginkannya. Guru membagikan tiap kelompok kertas, dan
kemudian tiap kelompok membuat gambar jaring-jaring bangun yang diinginkan
sesuai dengan ukuran diatas. Kemudian setelah selesai digambar pada kertas,
siswa diminta memotong kertas tersebut sesuai dengan pola dan menempelkannya
pada lembar jawab siswa.
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Lembar Kerja siswa
Siklus I Pertemuan I
Nama : .................................. Nomor Presensi : .............................. kelompok :.............................
Petunjuk :
1. Perhatikanlah komik yang telah diberikan oleh guru !
2. Baca dan pahamilah isi dari komik tersebut !
3. Gunakan komik tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bawah ini !
1) Pak Budi ingin berkemah.dengan keluarganya. Pak Budi menyiapkan segala keperluan berkemah seperti
tenda dan bekal roti seperti berikut ini :

Berbentuk apakah tenda dan kaleng roti pak Budi tersebut? Bagaimana kamu bisa tahu bentuk dari tenda
kaleng roti pak Budi? Coba sebutkan ciri-cirinya / unsur-unsurnya !
2) Perhatikan soal sebelumnya ! jika tenda dan kaleng roti pak Budi tersebut dibuka dan direbahkan, akan
membentuk sebuah jaring-jaring. Terdiri dari bangun apa saja jaring-jaring dari tenda dan kaleng roti milik
pak Budi?
3) Rani ingin membuat sebuah bangun ruang tempat snack berbentuk bangun prisma segienam.. Bantulah Rani
menggambar pola/jaring-jaring tempat snack tersebut !
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa
Siklus I Pertemuan I
No
1.

Jawaban

Skor
1

a) Tenda : berbentuk prisma segitiga
Unsur-unsur :
memiliki 6 titik sudut
memiliki 9 rusuk
memiliki 5 bidang sisi

2

b) Kaleng Roti : berbentuk tabung
Memiliki tinggi
Memiliki bidang sisi lengkung
Memiliki alas dan atap yang sejajar dan berbentuk sama

2.

Skor maksimal
a) Tenda, terdiri dari :
2 bidang segitiga
3 bidang persegi panjang

2

6
3

b) Kaleng Roti, terdiri dari :
2 bidang lingkaran
1 bidang persegi panjang

3.

1

3

Atap

Bidang sisi

6
Lemba
r
penilai
n

Alas

Jaring-jaring kardus snack
sama dengan jaring-jaring
prisma segienam.
Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal
NB : untuk pemberian skor pada no 2 berdasarkan pada table pensekoran dibawah ini.

6
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Indikator
Ketepatan gambar

Kerapian gambar

Perolehan skor

Lembar pensekoran no 3
Deskriptor
1. Gambar tepat dengan jaring-jaring
prisma segienam
2. Gambar kurang tepat dengan jaringjaring prisma segienam
3. Gambar salah
1. gambar rapi dan garis-garinya lurus
2. gambar kurang rapid an garis-garisnya
kurang lurus
3. gambar tidak rapi dan garisnya tidak
lurus

Skor
3
2
1
3
2
1

Perolehan
Skor
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Lembar Kerja Siswa
Siklus I Pertemuan II
Nama : .................................. Nomor Presensi : ..............................kelompok :.............................
Petunjuk :
1. Perhatikanlah komik yang telah diberikan oleh guru !
2. Baca dan pahamilah isi dari komik tersebut !
3. Gunakan komik tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bawah ini !
1) Miniatur piramida milik Rani berbentuk limas segiempat dan memiliki beberapa bentuk jaring-jaring. Dari
keempat bentuk jaring-jaring dibawah ini, manakah yang bisa dirangkai menjadi sebuah limas segiempat?
Coba buktikanlah satu persatu sehingga kamu dapat menentukan mana yang termasuk jaring-jaring dari
miniature piramida milik Rani !

A

B
C
D

2) Jika bungkus coklat milik Rani berbentuk prisma segitiga sama sisi, dengan panjang rusuk alas dan atapnya 3
cm dan diketahui luas salah satu bidang sisinya yang berbentuk persegi panjang adalah 15 cm2. Benarkah
bahwa ukuran panjang coklat yang berbentuk prisma segitiga sama sisi tersebut adalah 5 cm?

3 cm

3 cm

5 cm
3 cm

3 cm
Luas salah satu bidang sisi berbentuk persegi panjang adalah 15 cm2
Diketahui : panjang rusuk alas dan atap = ... cm
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Luas salah satu sisi coklat (bidang persegi panjang) = ... cm2
Ditanya : benarkah bahwa panjang coklat adalah 5 cm?
Jawab : Luas bidang persegi panjang = panjang x lebar
15 cm2 = .... x ... cm
Panjang =
Panjang = ... cm
Jadi pernyataan tersebut benar bahwa panjang coklat adalah ... cm.
3. Rani ingin membuat tempat pensil kecil yang berbentuk prisma segitiga. Alas dan sisi atasnya berbentuk
segitiga sama sisi dengan ukuran 3 x 3 cm sedangkan badannya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6
x 3 cm. Tempat pensil tersebut terbuat dari kertas. Bantulah Rani untuk membuat tempat pensil tersebut !
Langkah-langkah untuk membuat tempat pensil tersebut adalah sebagai berikut :
- Membuat jaring-jaring prisma segitiga sesuai dengan ukuran yang ditentukan
- Menggunting jaring-jaring prisma dan menempelkan pada lembar jawab siswa.
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa
Siklus I Pertemuan II
No.
1

2

a)
b)
c)
d)

Jawaban
Jaring-jaring A dapat dirangkai menjadi limas segiempat
Jaring-jaring B tidak dapat dirangkai menjadi limas segiempat
Jaring-jaring C tidak dapat dirangkai menjadi limas segiempat
Jaring-jaring D tidak dapat dirangkai menjadi limas segiempat

Skor
1
1
1
1

Jadi yang merupakan jaring-jaring dari miniatur pramida milik Rani adalah jaring-jaring A
Skor maksimal
Diketahui : panjang rusuk alas dan atap = 3 cm
Luas salah satu sisi coklat (bidang persegi panjang) = 15 cm2
Ditanya : benarkah bahwa panjang coklat adalah 5 cm?
Jawab : Luas bidang persegi panjang = panjang x lebar
15 cm2 = .... x 3 cm
Panjang =

1
5
2
1
3

Panjang = 5 cm
Jadi pernyataan tersebut benar bahwa panjang coklat adalah 5 cm.

3

Skor maksimal
Sesuai dengan hasil karya masing-masing siswa

6

Skor maksimal

9

Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal
Lembar pensekoran no 3
Deskriptor

Indikator penilaian
Ketepatan bangun

Kesesuaian ukuran

Kerapian

Perolehan skor

1.
2.

hasilnya tepat dengan bangun prisma segitiga
hasilnya kurang tepat dengan bangun prisma
segitiga
3. hasilnya tidak berbentuk prisma segitiga
1. bangun yang dibuat sesuai dengan ukuran yang
ditentukan
2. bangun yang dibuat kurang sesuai dengan
ukuran yang ditentukan
3. ukuran bangun berbeda jauh dari yang
ditentukan
1. hasilnya bagus dan sangat rapi
2. hasilnya kurang rapi
3. hasilnya tidak rapi

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Perolehan
Skor
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Kisi-kisi Soal Evaluasi Siswa
Siklus I Pertemuan I
Sekolah Dasar : SDN Mangkang Kulon 02
Alokasi Waktu : 30 menit
Kelas / Semester : V / II
Jumlah Soal : 3
Mata Pelajaran : Matematika
Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun
Kompetensi Dasar : 6.3 Menentukan Jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana
No.
Indikator
Teknik
Bentuk
Nomor
penilaian
soal
soal
1
Menyebutkan benda-benda disekitar siswa

Tingkat
kognitif

Skor

yang berbentuk bangun ruang prisma,
limas, tabung, dan kerucut berdasarkan

Tes

essay

1

(C1)

4

Tes

essay

2

(C2)

6

Tes

essay

3

(C3)

6

unsure-unsur yang dimiliki (C1)
2

Menjelaskan bahwa jaring-jaring suatu
bangun ruang terdiri/disusun dari beberapa
bangun datar (C2)

3

Menggambar pola jaring-jaring bangun
ruang (prisma, limas, tabung, dan kerucut).
(C3)
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Kisi-kisi Soal Evaluasi Siswa
Siklus I Pertemuan II
Sekolah Dasar : SDN Mangkang Kulon 02
Alokasi Waktu : 30 menit
Kelas / Semester : V / II
Jumlah Soal : 4
Mata Pelajaran : Matematika
Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun
Kompetensi Dasar : 6.3 Menentukan Jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana
No.
Indikator
Teknik
Bentuk
Nomor
penilaian
soal
soal
1
Menentukan jaring-jaring bangun ruang
(prisma, limas, tabung dan kerucut) dari

Tingkat
kognitif

Skor

Tes

essay

1

(C4)

4

Tes

essay

2

(C5)

6

Nontes

Kinerja

3

(C6)

6

beberapa pola yang disajikan. (C4)
2

Memeriksa suatu kebenaran dari suatu
pernyataan tentang jaring-jaring bangun
ruang (prisma, limas, tabung dan kerucut).
(C5)

3

Membuat jaring-jaring bangun ruang dan
merangkainya menjadi suatu bangun ruang
(prisma, limas, tabung dan kerucut) dengan
memperhatikan ukuran. (C6)
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Soal Evaluasi
Siklus I Pertemuan I
Nama :

No. absen:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !
1) Minggu lalu Toni pergi berlibur ke rumah nenaknya di Mandar, Sulawesi Selatan. Rumah neneknya
masih berupa rumah tradisional seperti pada gambar berikut ini :

Toni sangat tertarik dengan bentuk atap dari rumah neneknya tersebut. Berbentuk apakah atap rumah
nenek Toni? Setelah kamu tahu berbentuk bangun ruang apa, sebutkan unsur-unsur bangun ruang
tersebut !
2) Tuti mempunyai 3 benda yang berbeda bentuk wadahnyanya, yaitu es krim, celengan, dan kue lapis.

Tuti membuka masing-masing wadah dari ketiga benda tersebut dan merebahkannya, sehingga
akhirnya Tuti tahu jaring-jaring dari ketiga benda tersebut. Sebutkan bidang datar yang menyusun
ketiga benda tersebut !
a. Es krim tersusun dari .....
b. Celengan tersusun dari....
c. Kue lapis tersusun dari....
3) Ani memiliki sebuah benda dengan ciri-ciri memiliki bidang alas berbentuk persegi dan bidang sisi
terdiri dari 4 bidang segitiga sama kaki. Memiliki 4 titik sudut dan 1 titik puncak. Dari ciri-ciri
tersebut gambarlah jaring-jaring dari benda yang dimiliki oleh Rani sesuai dengan ciri-cirinya !
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Kunci Jawaban dan Pedoman Pensekoran
Siklus I Pertemuan I
No.
1

Soal
Minggu lalu Toni pergi berlibur ke rumah
nenaknya di Mandar, Sulawesi Selatan.
Rumah neneknya masih berupa rumah
tradisional seperti pada gambar berikut ini
:

Kunci jawaban
a. Atap rumah tersebut berbentuk prisma segitiga
b. Unsur-unsurnya:
Memiliki 6 titik sudut
Memliki 9 rusuk
Memiliki 5 sisi (bidang alas dan bidang atap
saling sejajr dan berukuran sama persis)

Toni sangat tertarik dengan bentuk atap
dari rumah neneknya tersebut. Berbentuk
apakah atap rumah nenek Toni? Setelah
kamu tahu berbentuk bangun ruang apa,
sebutkan unsur-unsur bangun ruang
tersebut !
Skor maksimal
2
Tuti mempunyai 3 benda yang berbeda a) Es krim tersusun dari 1 bidang datar lingkaran
bentuk wadahnyanya, yaitu es krim,
dan 1 bidang datar segitiga lengkung
celengan, dan kue lapis.
b) Celengan tersusun dari 2 bidang datar lingkaran
dan 1 bidang datar persegi panjang
c) Kue lapis tersusun dari 1 bidang datar persegi dan
4 bidang datar segitiga samakaki

Tuti membuka masing-masing wadah dari
ketiga benda tersebut dan merebahkannya,
sehingga akhirnya Tuti tahu jaring-jaring
dari ketiga benda tersebut. Sebutkan
bidang datar yang menyusun ketiga benda
tersebut !
a. Es krim tersusun dari .....
b. Celengan tersusun dari....

Skor
1
1
1
1

4
2
2
2

346

c. Kue lapis tersusun dari....
Skor maksimal
3
Ani memiliki sebuah benda dengan ciriciri memiliki bidang alas berbentuk
persegi dan bidang sisi terdiri dari 4
bidang segitiga sama kaki. Memiliki 4
titik sudut dan 1 titik puncak. Dari ciri-ciri
tersebut gambarlah jaring-jaring dari
benda yang dimiliki oleh Rani sesuai
dengan ciri-cirinya !

6
Sebelumnya, kalian harus mengerti bangun apa yang
dimaksudkan. Yaitu benda milik Ani berbentuk
bangun limas segiempat. Sehinggagambar jaringjaringnya (ukuran bebas dengan alas berbentuk
persegi dan sisinya berbentuk segtiga samakaki yang
berukuran sama):

Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =

6

Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal (16)

Indikator
Ketepatan gambar

Kerapian gambar
garis
Perolehan skor

Lembar pensekoran no 3
Deskriptor
1. Gambar tepat dengan jaring-jaring limas
segiempat
2. Gambar kurang tepat dengan jaring-jaring
limas segiempat
3. Gambar salah
1. Semua gambar garis-garinya lurus
2. Sebagian gambar garis-garisnya lurus
3. gambar garisnya tidak lurus

Skor
3
2
1
3
2
1

Perolehan
Skor
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Soal Evaluasi
Siklus I Pertemuan II
Nama:

No.absen:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !
1) Reni ingin membuat atap rumah-rumahan berbentuk prisma segitiga sama sisi dari kertas karton.
Sehingga Reni membuat 4 pola jaring-jaring dari bangun yang ingin dibuat seperti berikut ini :

1

2

3

4

Perhatikan keempat pola jaring-jaring diatas, jiplaklah pada kertas dan cobalah rangkai satu persatu.
Tentukan manakah yang dapat dirangkai menjadi bangun prisma segitiga sama sisi!
2) Reni juga memiliki sebuah miniatur piramida berbentuk limas segiempat dengan ukuran rusuk alasnya 6
cm dan tinggi miniature tersebut 4 cm. Reni menggambar jaring-jaring miniatur piramida tersebut
dengan ukuran sama persis. Sehingga didapatkan ukuran tinggi bidang sisi segitiga 5 cm. Benarkah
tinggi bidang segitiga adalah 5 cm? jelaskan alasanmu !

6 cm
5 cm

3) Buatlah jaring-jaring tabung di atas kertas yang telah disediakan oleh guru, kemudian gunting dan
rangkailah menjadi bangun tabung ! dengan ukuran diameter lingkaranya 3 cm dan lebar selimutnya 6
cm !

348

Kunci Jawaban dan Pedoman Pensekoran
Siklus I Pertemuan II
No.
1

Soal
Kunci jawaban
Reni ingin membuat atap rumah-rumahan berbentuk 1) Gambar 1 jaring-jaring prisma
prisma segitiga sama sisi dari kertas karton. Sehingga
segitiga
Reni membuat 4 pola jaring-jaring dari bangun yang 2) Gambar 3 jaring-jaring prisma
ingin dibuat seperti berikut ini :
segitiga

1

Skor
2
2

2

4
3
Perhatikan keempat pola jaring-jaring diatas, jiplaklah
pada kertas dan cobalah rangkai satu persatu.
Tentukan manakah yang dapat dirangkai menjadi
bangun prisma segitiga sama sisi !
Skor maksimal
2
Reni juga memiliki sebuah miniatur piramida
berbentuk limas segiempat dengan ukuran rusuk
alasnya 6 cm dan tinggi miniature tersebut 4 cm. Reni
menggambar jaring-jaring miniatur piramida tersebut
dengan ukuran sama persis. Sehingga didapatkan
ukuran tinggi bidang sisi segitiga 5 cm. Benarkah
tinggi bidang segitiga adalah 5 cm? jelaskan alasanmu
!

Diketahui :
Panjang rusuk alas = 6 cm
Tinggi piramida = 4 cm
Tinggi bidang sisi segitiga = 5 cm
Ditanya :
benarah pernyataan bahwa tinggi bidang
segitiga adalah 5 cm ?
Jawab :

1

?

4 cm

6
c
m

4
2

3 cm

5
c
m

Tinggi segitiga = panjang sisi miring
Tinggi segitiga = √42 + 32
= √16 + 9
= √ 25

2
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= 5 cm
Jadi pernyataan tersebut adalah benar,
bahwa tinggi bidang segitiga adalah 5 cm
Skor maksimal
3
Disesuaikan dengan hasil pekerjaan siswa
Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =

6

Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal (16)

Indikator penilaian
Kesesuaian bangun

Kerapian

Perolehan skor

Lembar pensekoran no 3
Deskriptor
1. Hasilnya sesuai dengan bangun yang
ditentukan
2. Hasilnya kurang sesuai dengan bangun
yang ditentukan
3. Hasilnya tidak sesuai dengan bangun yang
ditentukan
1) hasilnya bagus dan sangat rapi
2) hasilnya kurang rapi
3) hasilnya tidak rapi

1
6

Skor
3
2
1
3
2
1

Perolehan
Skor
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS II
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: V / II

Materi

: kesebangunan dan simetri bangun datar

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan)

Standar Kompetensi : 6. Memahami Sifat Bangun dan Hubungan antar Bangun
Kompetensi Dasar
Indikator Pembelajaran

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

mengklasifikasikan
berbagai bangun
datar yang
sebangun. (C1)
Menjelaskan
hubungan
kesebangunan dan
kongruensi suatu
bangun datar (C2)
Menyelesaikan
permasalahan
kesebangunan
dalam kehidupan
sehari-hari. (C4)
Membuat gambar

: 6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri
Materi Pembelajaran
Kesebangunan berbagai
bangun datar

Kegiatan Pembelajaran
1. Guru memperkenalkan
masalah kontekstual
melalui media
KOGEOMATIKA I
4) Siswa mengamati,
membaca, dan memahami
permasalahan yang
terdapat dalam komik.
(elaborasi)
5) Siswa diberikan
kesempatan untuk dapat
menyelesaikan persoalan
tersebut secara mandiri.
6) Guru memberi kesempatan
kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi

Penilaian
Penilaian Proses
: tertulis (essay)
Penilaian Hasil :
tertulias (Essay)

Media Pembelajaran
KOGEOMATIKA
(Komik Geometri
Matematika) tentang
kesebangunan bangun
datar

Sumber Belajar
1) Depdiknas. 2006.
Standar Isi :
Mata Pelejaran
Matematika
untuk SD/MI. hal
428
2) Suharjana, Agus.
2009. Geometri
Datar dan Ruang
di
SD.
Yogyakarta:
PPPPTK
3) Muhsetyo, Gatot
dkk.
2008.
Pembelajaran
Matematika SD.
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sebuah bidang yang
sebangun dengan
benda yang
disajikan dalam
berbagai ukuran.
(C6)
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

Menentukan
banyaknya simetri
lipat suatu benda.
(C3)
Memeriksa
kebenaran suatu
pernytaan tentang
simetri lipat suatu
benda. (C5)
Menentukan
banyaknya simetri
putar suatu benda.
(C3)
Memeriksa
kebenaran suatu
pernyataan tentang
simetri lipat suatu
benda. (C5)

Simetri Lipat dan Simetri
Putar bangun datar

7) Siswa diminta membentuk
kelompok dengan masingmasing kelompok terdiri
dari 6-7 siswa.
8) Guru membagiakan
KOGEOMATIKA II pada
tiap-tiap kelompok dan
setiap kelompok
mendiskusikan masalah
yang terdapat dalam
komik.
9) Siswa diberikan lembar
diskusi yang telah
dipersiapkan oleh guru
sebelumnya.
10) Siswa secara berkelompok
mencari alternatif
pemecahan masalah
dengan cara mereka
sendiri.
11) Jika diskusi telah selesai,
tiap kelompok diminta
untuk berdiri berhadapan
dengan kelompok lain,
setiap satu kelompok
berhadapan dengan satu
kelompok lain.
12) Siswa menyampaikan hasil
diskusi dan bertukar
informasi dengan
kelompok lain.

KOGEOMATIKA
(Komik Geometri
Matematika) tentang
berbagai pola jaringjaring kubus dan
baloksimetri lipat dan
simetri putar

Jakarta:
Universitas
Terbuka
4) Heruman. 2012.
Model
Pembelajaran
Matematika
di
Sekolah Dasar.
Bandung:
Remaja
Rosdakarya
5) Budhayanti,
Clara Ika Sari.
2008. Pemecahan
Masalah
Matematika.
Jakarta:
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Tinggi
Departemen
Pendidikan
Nasional.
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13) Setelah selesai, masingmasing kelompok bergeser
dengan menuju kelompok
lain untuk bertukar
informasi kembali, begitu
seterusnya sampai selesai.
14) Guru memberikan
pengarahan untuk
menemukan strategi terbaik
untuk memecahkan
masalah.
15) Siswa dengan bimbingan
guru menemukan konsep
pembelajaran.
16) Guru memfasilitasi siswa
menyelesaikan
permasalahan yang belum
mampu diselesaikan siswa.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: SDN Mangkang Kulon 02
: Matematika
: V/II
: 6 x 35 menit (2 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun
B. Kompetensi Dasar
6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri
C. Indikator
6.4.1

Mengklasifikasikan berbagai bangun datar yang sebangun. (C1)

6.4.2

Menjelaskan hubungan kesebangunan dan kongruensi bangun datar
(C2)

6.4.3

Menyelesaikan permasalahan kesebangunan dalam kehidupan seharihari. (C4)

6.4.4

Membuat rancangan sebuah bidang yang sebangun dengan gambar
yang disajikan dalam berbagai ukuran. (C6)

6.4.5

Menentukan banyaknya simetri lipat suatu bangun datar. (C3)

6.4.6

Memeriksa kebenaran suatu pernyataan tentang simetri lipat suatu
bangun datar. (C5)

6.4.7

Menentukan banyaknya simetri putar suatu bangun datar. (C3)

6.4.8

Memeriksa kebenaran suatu pernyataan tentang simetri putar suatu
bangun datar. (C5)

D. Tujuan Pembelajaran
1) Melalui diskusi kelompok menyelesaikan masalah pada media komik
tentang

kesebangunan

suatu

bangun

datar,

siswa

dapat

Mengklasifikasikan berbagai bangun datar yang sebangun dengan tepat.
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2) Melalui diskusi kelompok memahami isi komik, siswa dapat menjelaskan
hubungan kesebangunan dan kongruensi bangun datar dengan benar.
3) Melalui kerja kelompok menyelesaikan soal cerita tentang kesebangunan,
siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan
tentang kesebangunan dengan tepat.
4) Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat merancang suatu bidang yang
sebangun dengan gambar yang disajikan dalam berbagain ukuran dengan
benar.
5) Melalui diskusi kelompok memahami persoalan yang disajikan dalam
komik, siswa dapat menentukan banyaknya simetri lipat suatu bangun
datar dengan tepat.
6) Melalui pemberian pernyataan tentang jumlah simetri lipat suatu bangun,
siswa dapat memeriksa kebenaran suatu pernytaan tentang simetri lipat
suatu bangun datar dengan tepat.
7) Melalui diskusi kelompok memahami persoalan yang disajikan dalam
komik, siswa dapat menentukan banyaknya simetri putar suatu bangun
datar dengan tepat.
8) Melalui pemberian pernyataan tentang jumlah simetri putar suatu bangun,
siswa dapat memeriksa kebenaran suatu pernytaan tentang simetri putar
suatu bangun datar dengan tepat.
Karakter yang diharapkan: kerjasama, disiplin, tanggungjawab

E. Materi Pokok
a. Kesebangunan bangun datar
b. Simetri lipat dan simetri putar bangun datar

F. Pendekatan dan Metode
1) Pendekatan

: Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)

2) Metode

: Metode permainan Tari Bambu dan metode konvensional

(diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan ceramah)
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G. Langkah Pembelajaran
Pertemuan I, indikator :
6.4.1

Mengklasifikasikan berbagai bangun datar yang sebangun. (C1)

6.4.2

Menjelaskan hubungan kesebangunan dan kongruensi bangun datar
(C2)

6.4.3

Menyelesaikan permasalahan kesebangunan dalam kehidupan seharihari. (C4)

6.4.4

Membuat rancangan sebuah bidang yang sebangun dengan benda
yang disajikan dalam berbagai ukuran. (C6)

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
Pra kegiatan (± a) Mempersiapkan media
komik yang akan
5 menit)
digunakan dalam
pembelajaran;
Tahap
pembelajaran

Kegiatan awal
(± 10 menit)

Kegiatan Pembelajaran
1) Mempersiapkan pembelajaran berupa komik dan
alat peraga berupa gambar berbagai macam
bangun persegi panjang dengan ukuran yang
berbeda-beda.
2) Salam
3) Berdo’a
4) Presensi
5) Pengkondisian kelas

“perhatikan
beberapa bangun datar yang bu guru bawa,
apakah semua bentuknya sama? Coba
carilah dari beberapa bangun datar ini yang
memiliki bentuk sama tetapi ukurannya
berbeda! ”

6) Guru

melakukan

apersepsi,

7) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai “kemarin kalian telah belajar
tentang berbagai bentuk jarring-jaring bangun
ruang, pada pertemuan kali ini kita akan belajar
tentang kesebangunan suatu bangun datar”
8) Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan.
9) Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk
semangat mengikuti pembelajaran.
Kegiatan inti (± b) Guru menggunakan
komik sebagai media
60 menit)
atau sarana

10) Guru memperkenalkan masalah kontekstual
melalui KOGEOMATIKA I tentang kegiatan
Ayah dan Rudi yang pergi ke toko bangunan
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
memperkenalkan
masalah realistik /
kontekstual kepada
siswa;
c) Siswa memahami isi
komik tersebut dan
dapat menafsirkan
masalah realistik yang
terkandung di
dalamnya;

Kegiatan Pembelajaran
untuk membeli papan kayu. Dalam isi komik
tersebut diceritakan Ayah ingin membeli sebuah
papan kayu yang bentuk dan ukurannya
sebanding dengan lantai rumahnya.(eksplorasi)
11) Siswa mengamati, membaca, dan memahami
permasalahan yang terdapat dalam komik.
(elaborasi)
12) Siswa diberikan kesempatan untuk dapat
menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri.
13) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi

d) Siswa secara
berkelompok
berdiskusi
menyelesaikan
permasalahan dalam
komik.

14) Siswa diminta membentuk 6 kelompok
(A,B,C,D,E dan F) dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 6-7 siswa. (elaborasi)
15) Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada
tiap-tiap anggota kelompok dan setiap kelompok
mendiskusikan masalah yang terdapat dalam
komik. (eksplorasi)
Langkah-langkah:
Membaca isi komik
Memahami isi komik
Menemukan permasalahan yang terdapat dalam
komik
Menyelesaikan permasalahan tersebut
16) Siswa diberikan lembar diskusi untuk untuk
menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan
sehari-hari dengan memperhatikan isi komik.
17) Siswa secara berkelompok mencari alternatif
pemecahan masalah dengan cara mereka sendiri.
(elaborasi)

e) Guru membimbing
18) Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat
siswa dalam melakukan
kegiatan diskusi, serta memberikan arahan
diskusi dan
apabila diperlukan.
memberikan arahan
apabila diperlukan;
f) Tiap kelompok
19) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta
berhadapan dengan
untuk berdiri berhadapan dengan kelompok lain,
kelompok lain untuk
setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
bertukar informasi hasil
kelompok lain (kelompok A dengan B, kelompok
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
kerja mereka kepada
kelompok lain.

Kegiatan Pembelajaran
C dengan D, kelompok E dengan F). (elaborasi)

g) Tiap kelompok
bergeser ke kelompok
lainnya lagi untuk
bertukar informasi
kembali;nformasi
kembali;

20) Siswa menyampaikan hasil diskusi dan bertukar
informasi dengan kelompok lain. (elaborasi)

h) Mengkonfirmasi
jawaban untuk
menemukan strategi
pemecahan terbaik dan
menyusun prosedur
umum;

22) Guru memberikan pengarahan untuk menemukan
strategi terbaik untuk memecahkan masalah.
(konfirmasi)

21) Setelah selesai, masing-masing kelompok
bergeser dengan menuju kelompok lain untuk
bertukar informasi kembali, begitu seterusnya
sampai selesai. (elaborasi)

23) Siswa dengan bimbingan guru menemukan
konsep tentang menentukan kesebangunan suatu
bangun datar. (konfirmasi)
24) Guru memfasilitasi
siswa menyelesaikan
permasalahan yang belum mampu diselesaikan
siswa. (konfirmasi)

Kegiatan akhir i)
(± 30 menit)

Siswa merumuskan
kesimpulan.

25) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan
menyimpulkan
pembelajaran
yang
telah
dilaksanakan.
26) Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
27) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari
pada pertemuan berikutnya.
28) Guru menutup pembelajaran

Pertemuan II, Indikator :
6.4.5

Menentukan banyaknya simetri lipat suatu bangun datar. (C3)

6.4.6

Memeriksa kebenaran suatu pernytaan tentang simetri lipat suatu
bangun datar. (C5)

6.4.7

Menentukan banyaknya simetri putar suatu bangun datar. (C3)

6.4.8

Memeriksa kebenaran suatu pernyataan tentang simetri lipat suatu
bangun datar. (C5)
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Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
Pra kegiatan (± a. Mempersiapkan media
komik yang akan
5 menit)
digunakan dalam
pembelajaran;
Tahap
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
2) Mempersiapkan pembelajaran berupa komik dan
alat peraga yang mendukung dalam pembelajaran.
3) Salam
4) Berdo’a
5) Presensi
6) Pengkondisian kelas
7) Guru melakukan apersepsi, “ibu mempunyai

Kegiatan awal
(± 10 menit)

gambar kelinci, gambar ini berbentuk bidang
persegi, jika bu guru ingin membagi bidang
persegi ini menjadi dua bagian sama
bagaimana dan ada berapa caranya?”
8) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai “pada pertemuan ini kita akan

belajar tentang simetri bangun datar. Semetri
bangun datar ada dua yaitu simetri lipat dan
simetri putar”.
9) Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan.
10) Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk
semangat mengikuti pembelajaran.
Kegiatan inti (± b. Guru menggunakan
komik sebagai media
60 menit)
atau sarana
memperkenalkan
masalah realistik /
kontekstual kepada
siswa;
c. Siswa memahami isi
komik tersebut dan
dapat menafsirkan
masalah realistik yang
terkandung di
dalamnya;

11) Guru memperkenalkan masalah kontekstual
melalui media KOGEOMATIKA I tentang cerita

Sinta yang mendapat tugas dari ibunya untuk
melipat handuk dan memasang foto pada
bingkai foto.(eksplorasi)
12) Siswa mengamati, membaca, dan memahami
permasalahan yang terdapat dalam komik.
(elaborasi)
13) Siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut secara mandiri
14) Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk brtanya tentang materi

d. Siswa secara
15) Siswa diminta membentuk 6 kelompok
berkelompok berdiskusi
(A,B,C,D,E da F) dengan masing-masing
menyelesaikan
kelompok terdiri dari 6-7 siswa. (elaborasi)
permasalahan dalam
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
komik.

Kegiatan Pembelajaran
16) Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada
tiap-tiap anggota kelompok dan setiap kelompok
mendiskusikan masalah yang terdapat dalam
komik. (eksplorasi)
Langkah-langkah:
Membaca isi komik
Memahami isi komik
Menemukan permasalahan yang terdapat dalam
komik
Menyelesaikan permasalahan tersebut
17) Siswa
diberikan
lembar
diskusi
untuk
menyelesaikan persoalan yang terdapat dalam
komik.
18) Siswa secara berkelompok mencari alternatif
pemecahan masalah dengan cara mereka sendiri.
(elaborasi)

e. Guru membimbing
19) Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat
siswa dalam melakukan
kegiatan diskusi, serta memberikan arahan
diskusi dan
apabila diperlukan.
memberikan arahan
apabila diperlukan;
f. Tiap kelompok
20) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta
berhadapan dengan
untuk berdiri berhadapan dengan kelompok lain,
kelompok lain untuk
setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
bertukar informasi hasil
kelompok lain (kelompok A dengan B, kelompok
kerja mereka kepada
C dengan D, kelompok E dengan F). (elaborasi)
kelompok lain.
g. Tiap kelompok
bergeser ke kelompok
lainnya lagi untuk
bertukar informasi
kembali;nformasi
kembali;

21) Siswa menyampaikan hasil diskusi dan bertukar
informasi dengan kelompok lain. (elaborasi)

h. Mengkonfirmasi
jawaban untuk
menemukan strategi
pemecahan terbaik dan
menyusun prosedur
umum;

23) Guru memberikan pengarahan untuk menemukan
strategi terbaik untuk memecahkan masalah.
(konfirmasi)

22) Setelah selesai, masing-masing kelompok
bergeser dengan menuju kelompok lain untuk
bertukar informasi kembali, begitu seterusnya
sampai selesai. (elaborasi)

24) Siswa dengan bimbingan guru menemukan
konsep tentang simetri lipat dan simetri putar
suatu bangun. (konfirmasi)
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Kegiatan Pembelajaran
25) Guru memfasilitasi
siswa menyelesaikan
permasalahan yang belum mampu diselesaikan
siswa. (konfirmasi)

Kegiatan akhir i.
(± 30 menit)

Siswa merumuskan
kesimpulan.

26) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan
menyimpulkan
pembelajaran
yang
telah
dilaksanakan.
27) Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
28) Guru
merencanakan
tindak
lanjut
dan
menyampaikan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan berikutnya.
29) Guru menutup pembelajaran

H. Sumber dan Media Belajar
1) Media:

KOGEOMATIKA

(Komik

Geometri

Matematika)

materi

kesebangunan dan simetri suatu bangun datar.
2) Sumber belajar :
a. Depdiknas. 2006. Standar Isi : Mata Pelejaran Matematika untuk
SD/MI. hal 428
b. Suharjana, Agus. 2009. Geometri Datar dan Ruang di SD. Yogyakarta:
PPPPTK
c. Muhsetyo, Gatot dkk. 2008. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta:
Universitas Terbuka
d. Heruman. 2012. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar.
Bandung: Remaja Rosdakarya
e. Budhayanti, Clara Ika Sari. 2008. Pemecahan Masalah Matematika.
Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional.
I.

Penilaian
1) Prosedur Tes
a. Tes awal : tidak ada
b. Tes proses : ada (selama KBM)
c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi)
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2) Jenis Tes
a. Penilaian proses : pengamatan tindakan
b. Penilaian hasil belajar : tertulis
3) Bentuk Tes
a. Nontes

: pengamatan

b. Tes

: uraian/essay

4) Instrumen
a. Lembar pengamatan aktivitas siswa dan karakter siswa
b. Lembar soal evaluasi

Guru Kelas V

Semarang,
Peneliti

April 2015

Hj. Subiyati, S.Pd.
NIP. 19621009 1982201 2 006

Hanifah Luthfi M.F
NIM. 1401411269
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Bahan Ajar
Kompetensi Dasar :
6.4 Menyelidiki Kesebangunan dan Simetri Bangun Datar
Siklus II Pertemuan I
Indikator :
Permasalahan realistik yang diajukan menggunakan komik :
“Pada suatu hari Ayah mengajak Rudi untuk pergi ke toko bangunan
membeli sebuah papan kayu. Ayah ingin ukuran kotak kayu yang dibelinya
tersebut sebangun dengan ukuran lantai keramik di rumah Ayah. Sedangkan
lantai keramik di rumah berbentuk persegi panjang dengan ukuran sisi nya 30 x
20 cm. Rudi diminta untuk memilih papan yang sebangun dengan lantai keramik
tersebut. Bantulah mamat untuk memilih papan kayu tersebut!”
Setelah memperhatikan permasalahan komik diatas, sekarang cobalah
menyelesaiakan

permasalahan

sehari-hari

yang

berhubungan

dengan

kesebangunan suatu bangun datar.
1) mengklasifikasikan berbagai bangun datar yang sebangun
Untuk membantu Rudi memilih papan kayu yang memiliki ukuran sebangun
dengan ukuran lantai keramik, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu arti
atau maksud dari kesebangunan.

Perhatikan kedua bangun di atas, kedua bangun tersebut dikatakan sebangun
karena panjang sisi-sisinya sebanding. Dikatakan sebanding karena perbandingan
antar sisinya sama.
Perbandingan antara panjang persegipanjang ABCD dan panjang persegi
panjang PQRS adalah 36 : 144 atau 1 : 4. Demikian pula dengan lebarnya,
perbandingannya 24 : 96 atau 1 : 4. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian
dari kedua persegipanjang itu memiliki perbandingan senilai (sebanding).
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Perbandingan sisi yang bersesuaian dari kedua persegipanjang tersebut, yaitu
sebagai berikut.
AB/PQ = BC/QR = CD/RS = AD/PS = ¼
Oleh karena semua sudut persegipanjang besarnya 90° (siku-siku) maka
sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua persegipanjang itu besarnya sama.
Dalam hal ini, persegipanjang ABCD dan persegipanjang PQRS memiliki sisi-sisi
bersesuaian yang sebanding dan sudut-sudut bersesuaian yang sama besar.
Selanjutnya,

kedua

persegipanjang

tersebut

dikatakan

sebangun.

Jadi,

persegipanjang ABCD sebangun dengan persegipanjang PQRS.
Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku umum untuk setiap
bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat
berikut.
1) Panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki
perbandingan senilai.
2) Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar.
Dari pengertian di atas kalian dapat mengetahui kesebangunan suatu
bangun, sehingga kalian dapat membantu Rudi menemukan papan kayu yang
sebangun dengan lantai keramik. Diketahui bahwa lantai keramik rumah Ayah
berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 x 20 cm. Jika papan kayu yang
tersedia di toko bangunan berukuran 50 x 40 cm , dan 60 x 40 cm. maka dari
kedua papan kayu tersebut manakah yang sebangun dengan keramik?

30 cm
20 cm

60 cm

50 cm
40 cm A

40 cm

B
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Langkah pertama yang kita lakukan adalah membandingkan terlebih dahulu
ukuran panjang dan lebar keramik dengan papan kayu A.
=

=

Ternyata perbandingan antara panjang dan lebarnya tidak sama yaitu 3:5 dan
2:4, sehingga papan kayau A tidak sebangun dengan keramik. Bagaimana langkah
selanjutnya? Ya, mengukur perbandingan keramik dengan papan kayu B,
langkahnya sama seperti di atas.
=

=

=

Ternyata keramik dengan papan kayu B memiliki ukuran yang sebanding
antara panjang dan lebarnya, sehingga papan kayu B sebangun dengan keramik.
Maka papan kayu yang manakah yang harus dipilih oleh Rudi? Ya, benar papan
kayu B.
2) Menjelaskan hubungan kesebangunan dan kongruensi bangun datar
Selain membeli papan kayu, Ayah dan Rudi juga membeli keramik baru yang
ukurannya kongruen dengan keramik yang ada di rumah. Yaitu ukurannya 30 x 20
cm.

Keramik di Rumah

Keramik Baru

Dari gambar diatas, kalian pasti sudah mengetahui maksud dari kata
“kongruen” ya, benar. Kongruen dapat diartikan pula sama persis. Keramik yang
ada di rumah dengan yang baru di beli ayah memiliki bentuk dan ukuran yang
sama persis.
Jadi sebuah benda dapat dikatakan kongruen dengan benda lainya apabila
memenuhi dua syarat, yaitu :
1. Unsur-unsur yang bersesuaian sama (bentuk, ukuran, dan besar sudut).
2. Luas daerahnya sama.

365

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Benda atau bangun yang kongruen pasti
sebangun, tetapi benda yang sebangun belum tentu kongruen.
Setelah kalian memahami hubungan kesebangunan dengan kongruensi,
sekarang cobalah selesaikan permasalahan berikut ini !
Rani mempunyai beberapa benda dengan beragam bentuk dan ukuran, dari beberapa
benda yang dimiliki Rani di bawah ini, manakah benda yang sebangun? Dan manakah
benda yang kongruen?

Yang sebangun antara lain: … dan… , … dan…, …dan …
Yang kongruen antara lain: … dan …

3) Menyelesaikan permasalahan kesebangunan dalam kehidupan seharihari.
“Jika plafon rumah Rudi ukurannya panjangnya 100 cm dan lebarnya 50 cm
sebangun dengan lukisan dinding yang diketahui ukuran panjangnya 50 cm. maka
berapakah ukuran lebar lukisan tersebut?”
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Bantulah Rudi menghitung berapa lebar lukisan yang dimilikinya apabila
lukisan tersebut sebangun dengan plafon atap rumahnya. Perhatikan penjelasan di
bawah ini !
Penyelesaian:
Salah satu syarat dua bangun dikatakan sebangun adalah sisi-sisi yang bersesuaian
sebanding. Oleh karena itu,

Lebar lukisan = 50 : 2 = 25 cm
Jadi, lebar lukisan adalah 25 cm.
4) Membuat rancangan sebuah bidang yang sebangun dengan gambar yang
disajikan dalam berbagai ukuran.
Jika disajikan sebuah gambar trapesium sama kaki dengan ukuran seperti
pada gambar di bawah ini:

Maka jika ingin menggambar trapesium yang sebangun dengan gambar
trapesium diatas, maka gambar yang kamu buat tadi ukurannnya harus sebanding.
Boleh lebih besar atau lebih kecil, tetapi harus sebanding ukuran sisi-sisinya.
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Kedua trapesium tersebut sebanding dengan trapesium sebelumnya.
Trapesium A memiliki ukuran panjang sisi atas 3,5 cm, sisi bawah 6 cm, sisi
samping kanan-kiri 4 cm dan tingginya 3 cm. Sedangkan trapesium B memiliki
ukuran panjang sisi atas 14 cm, sisi bawah 24 cm, sisi kanan-kiri 16 cm dan
tingginya 12 cm.
Perhatikan gambar candi Borobudur berikut ini, perhatikan lubang-lubang
pada candi tersebut !
10 cm

Ternyata lubang pada candi tersebut berbentuk
belah ketupat dengan ukuran sisinya 10 cm.

Gambarlah sebuah bangun belah ketupat yang sebangun dengan lubang pada
candi tersebut ! beberapa kemungkinan gambar antara lain:

dst.

Siklus II Pertemuan II
Indikator :
Permasalahan realistik yang disajikan menggunakan komik :
“Pada suatu hari Ibu meminta Sinta untuk mengangkat handuk dan kemudian
melipatnya menjadi dua bagian sama besar. Handuk yang dilipat Sinta tadi
berbentuk persegi panjang, Sinta juga memiliki sebuah foto keluarga yang
berbentuk persegi panjang. Dia ingin memasukkan foto tersebut dalam sebuah
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bingkai foto. Nah, sekarang bantulah Sinta untuk menemukan berapa banyak cara
untuk melipat handuk menjadi dua bagian sama besar dan ada berapa cara Sinta
bisa memasukkan foto tersebut ke dalam bingkai?”
Bantulah Sinta untuk menemukan jawabannya !
1) Menentukan banyaknya simetri lipat suatu bangun datar
Nah, dari permasalahan realistik tadi dapat kita ketahui bahwa Sinta ingin
melipat handuknya menjadi dua bagian sama besar. Handuk Sinta berbentuk
persegi panjang, ada berapakah cara melipatnya? Pertanyaan tersebut berarti Sinta
harus mengetahui jumlah simetri lipat pada bangun persegi panjang.
Jumlah simetri lipat pada suatu bangun berbeda antara satu dengan yang
lainnya. Kita akan coba mencari simetri lipat pada bangun persegi panjang. Cara
mencari simetri lipat tersebut yaitu dengan cara :
a. Lipatlah sekali saja sedemikian hingga sisi-sisinya saling berimpit dan saling
menutupi.
b. Bukalah lipatan dan amatilah bekas lipatan yang ada. Kemudian tandai
dengan garis putus-putus.

c. Lipatlah ke arah lain apabila masih ada arah lipatan yang lain. Kemudian
bukalah dan tandai dengan garis putus-putus pada bekas lipatan.

d. Apabila sudah tidak ada arah lipatan yang lain, bukalah dan perhatikan bekas
lipatan yang diperoleh.

e. Hasil lipatan pada langkah 5 menunjukkan bahwa persegi panjang dapat
dilipat secara tepat dengan 2 cara.
f. Lakukan kegiatan ini untuk semua bangun datar.
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Jika suatu bangun dilipat dan sisi-sisi lipatannya saling berimpit dengan tepat,
maka bangun tersebut mempunyai simetri lipat. Garis putus-putus atau bekas
lipatan disebut sumbu simetri.
Bila bangun-bangun tersebut dapat dilipat dengan tepat sebanyak 2 cara,
bangun tersebut mempunyai 2 sumbu simetri.

Dari gambara diatas persegi mempunyai empat simetri lipat.
Segitiga sama sisi

Segitiga sama sisi pada gambar di atas mempunyai 3 sumbu simetri, yaitu
sumbu a, b, dan c. Oleh karena itu, segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri
lipat.
Setelah kalian bisa membantu Sinta menemukan ada berapa cara melipat
handuk yang berbentuk persegi panjang, maka cobalah selesaikan permasalahan
berikut ini !
Suatu hari, ibu guru di sekolah memberi tugas kepada siswanya untuk
mencari simetri lipat suatu benda. Sinta dan Yeni mendapat tugas mencari simetri
lipat dari gambar-gambar berikut ini (gambar kupu-kupu dan 2 pola batik) :

Berapakah banyaknya simetri lipat pada gambar diatas?
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2) Memeriksa kebenaran suatu pernyataan tentang simetri lipat bangun datar
“Jika Tuti mempunyai gambar huruf H seperti gambar di bawah ini,
benarkah bahwa huruf H tersebut mempunyai simetri lipat sebanyak dua?
Jelaskan alasanmu!”

Untuk mencari kebenaran pernyataan tersebut bahwa huruf H diatas
mempunyai simetri lipat sebanyak dua, maka lakukan langkah-langkah seperti
yang telah dijelaskan di atas.

Huruf H pada gambar di atas mempunyai 2 sumbu simetri, yaitu sumbu m
dan n. Oleh karena itu, huruf H pada gambar di atas mempunyai 2 simetri lipat.

3) Menetukan banyaknya simetri putar suatu bangun datar
Sinta mempunyai sebuah foto keluarga, dia ingin memasukkan foto tersebut
ke dalam sebuah bingkai foto. ada berapa posisi foto tersebut dapat dipasang?

BINGKAI FOTO
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Nah, sekarang coba kita cari cara ada berapa posisi foto tersebut dapat
dimasukkan ke dalam bingkai foto !

1

3

2

4

Nah, dari percobaan di atas dapat kita ketahui bahwa foto keluarga Sinta yang
berbentuk persegi panjang dapat dimasukkan ke dalam sebuah bingkai foto
sebanyak 2 posisi. Berarti jumlah simetri putar pada bangun persegi panjang
adalah 2.
Setelah kalian memahami persoalan diatas, sekarang cobalah selesaikan
permasalahan berikut ini !
“Ayah Sinta bernama Pak Ade ingin memperbaiki rumahnya. Ruang tamu
akan dipasang keramik yang berbentuk persegi. Ada berapa cara keramik
tersebut dapat dipasang pada lantai dengan cara memutar?”
Untuk mengetahui ada berapa cara memasang ubin keramik yang berbentuk
persegi dengan cara memutar, kita harus mengetahui simetri putar bangun persegi.
Tahukah kalian yang dimaksud dengan simetru putar? Simetri putar suatu bangun
adalah banyaknya kemungkinan benda itu diputar sehingga tepat menempati
bingkainya kembali.
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Untuk mengetahui berapa simetri putar bangun persegi, maka lakukan
kegiatan berikut ini :
Bangun ABCD adalah sebuah persegi. Titik pusat putarnya (rotasi) adalah P.
Titik P adalah titik potong diagonal-diagonalnya. Supaya titik A menempati B, B
menempati C, C menempati D, dan D menempati A; maka bangun itu diputar
sebesar 90o searah jarum jam dengan pusat P

Dengan putaran 90o, bangun persegi mempunyai simetri putar 4. Sehingga
pernyataan tersebut dapat menjawab pertanyaan berapa banyak cara yang dapat
ditempuh pak Ade untuk memasang ubin keraminya, yaitu sebanyak 4 cara.
Cobalah mencari banyaknya simetri putar pada bangun-bangun lain, seperti
langkah-langkah di atas!
4) Memeriksa kebenaran suatu pernyataan tentang simetri putar suatu
bangun datar
“Di teras terdapat sebuah ubin yang pecah. Ayah ingin menggantinya
dengan ubin polos berbentuk persegi panjang. Ada dua cara untuk memazang
ubin tersebut.” Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu!
Untuk mencari kebenaran dari pernyataan di atas, kita harus mengetahui
banyaknya simetri putar yang di miliki oleh ubin berbentuk persegi panjang
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tersebut. Untuk mencari simetri putar pada bangun persegi, perhatikan cara
berikut ini :
1) Siapkan persegi penjamg ABCD dan bingkai persegi panjang ABCD

2) Tempatkan persegi pada bingkai dan putar dengan setiap putaran 90o

Ternyata ketika diputar persegipanjang ABCD
dapat menempati bingkai sebanya 2 kali,
sehingga persegi panjang memiliki semetri putar
sebanyan 2. Dan pernyataan apakah ubin dapat
dipasang sebanyak dua cara itu benar.
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Lembar Kerja Kelompok
Siklus II Pertemuan I
Nama: …………………………… nomor presensi : ..................................Kelompok : ....................................
Petunjuk :
a. Perhatikanlah komik yang telah diberikan oleh guru !
b. Baca dan pahamilah isi dari komik tersebut !
c. Gunakan komik tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bawah ini !
1) Pada suatu hari Ayah mengajak Rudi untuk pergi ke toko bangunan membeli sebuah papan kayu. Ayah ingin
ukuran kotak kayu yang dibelinya tersebut sebangun dengan ukuran lantai keramik di rumah Ayah.
Sedangkan lantai keramik di rumah berbentuk persegi panjang dengan ukuran sisi nya 30 x 20 cm. jika papan
kayu yang tersedia di toko tersebut berukuran 50 x 40 cm dan 60 x 40 cm, maka papan kayu manakah yang
sebangun dengan ukuran keramik?
Diketahui :
Ukuran kayu A = … x …
Ukuran kayu B = … x …
Ditanya: manakah yang sebangun dengan keramik?
Dijawab:
a. Perbandingan ukuran Keramik dengan papan kayu A
= = ;
= =
b. Perbandingan ukuran keramik dengan papan kayu B
= = = ;
= = =
Dari perbandingan di atas, yang memiliki ukuran perbandingan senilai adalah…..
Jadi, yang sebangun dengan keramik adalah papan kayu….
2) Rani mempunyai beberapa benda dengan beragam bentuk dan ukuran, dari beberapa benda yang dimiliki
Rani di bawah ini, manakah benda yang sebangun? Dan manakah benda yang kongruen?

Yang sebangun antara lain: … dan… , … dan…, …dan …
Yang kongruen antara lain: … dan …
3) Jika plafon rumah Rudi ukurannya panjangnya 100 cm dan lebarnya 50 cm sebangun dengan lukisan dinding
yang diketahui ukuran panjangnya 50 cm. maka berapakah ukuran lebar lukisan tersebut?
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Diketahui :
Panjang plafon=…
Panjang lukisan=…
Lebar plafon=…
Lebar lukisan=…
Ditanya : berapakah lebar lukisan apabila kedua benda tersebut sebangun?
Dijawab :

Lebar lukisan =

= … cm

Jadi, lebar lukisan adalah … cm
4) Perhatikan gambar candi berikut ini ! perhatikan lubang yang berbentuk belah ketupat pada candi!

10 cm

Ternyata lubang pada candi tersebut berbentuk
belah ketupat dengan ukuran sisinya 10 cm.
Gambarlah sebuah bangun belah ketupat yang sebangun dengan lubang pada candi tersebut !
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
Siklus II Pertemuan I
No.
1

Jawaban
Diketahui :
Ukuran kayu A = 50 x 40
Ukuran kayu B = 60 x 40
Ditanya: manakah yang sebangun dengan keramik?
Dijawab:
c. Perbandingan ukuran Keramik dengan papan kayu A
= = ;
= =
d. Perbandingan ukuran keramik dengan papan kayu B
= = = ;
= = =
Dari perbandingan di atas, yang memiliki ukuran perbandingan senilai adalah keramik
dengan kayu B
Jadi, yang sebangun dengan keramik adalah papan kayu B.

Skor
1

2

2

1
1

Skor maksimal

7

2

3

Yang sebangun antara lain: D dan H , C dan M, B dan G
Yang kongruen antara lain: D dan H
Skor maksimal
Diketahui :
Panjang plafon= 100
Panjang lukisan= 50
Lebar plafon= 50
Lebar lukisan= ?
Ditanya : berapakah lebar lukisan apabila kedua benda tersebut sebangun?
Dijawab :

1
1
2
1
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2

2
Lebar lukisan =

= 25 cm

Jadi, lebar lukisan adalah 25 cm
4

Skor maksimal
Gambarlah sebuah bangun belah ketupat yang sebangun dengan lubang pada candi tersebut !

1
1
7

beberapa kemungkinan gambar antara lain:

dst.
Penilaian kinerja:
Ketepatan ukuran = 3
Kerapian gambar = 3
Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal

6
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Lembar Kerja Kelompok
Siklus II Pertemuan II
Nama: …………………………… nomor presensi : ..................................Kelompok : .................................
Petunjuk :
i. Perhatikanlah komik yang telah diberikan oleh guru !
ii. Baca dan pahamilah isi dari komik tersebut !
iii. Gunakan komik tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bawah ini !
1. Sinta dan Yeni mendapat tugas mencari simetri lipat dari gambar-gambar berikut ini (gambar kupu-kupu
dan 2 pola batik), berapakah banyaknya simetri lipat pada gambar tersebut?

iv. Banyaknya simetri lipat pada kupu-kupu adalah…
v. Banyaknya simetri lipat pada pola batik I adalah…
vi. Banyaknya simetri lipat pada pola batik II adalah…
2. Jika Tuti mempunyai gambar huruf H seperti gambar di bawah ini, benarkah bahwa huruf H tersebut
mempunyai simetri lipat sebanyak dua? Gambarlah sumbu simetri pada huruf H tersebut !

3. Ayah Sinta bernama Pak Ade ingin memperbaiki rumahnya. Ruang tamu akan dipasang keramik yang
berbentuk persegi. Ada berapa cara keramik tersebut dapat dipasang pada lantai dengan cara memutar?
4. Di teras terdapat sebuah ubin yang pecah. Ayah ingin menggantinya dengan ubin polos berbentuk persegi
panjang. Ada dua cara untuk memasang ubin tersebut. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan alasanmu !
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Kunci Jawaban Lember Kerja Kelompok
Siklus II Pertemuan II
No.
Jawaban
1 vii. Banyaknya simetri lipat pada kupu-kupu adalah 2
viii. Banyaknya simetri lipat pada pola batik I adalah 4
ix. Banyaknya simetri lipat pada pola batik II adalah 4

2

3

4

Skor maksimal
Ya benar, huruf H tersebut mempunyai simetri lipat sebanyak 2

Jika dilakukan percobaan, maka di dapatkan sumbu simetri atau garis
simetri sebanyak 2
Skor maksimal
Karena bentuk keramik adalah persegi, maka kita mencari simetri putar
bangun persegi.
Simetri putar persegi sebanyak 4.
Skor maksimal
Ya benar, Ayah dapat memasang ubin keramik tersebut dengan 2 cara.
Pernyataan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan melakikan
perconaan mencari simetri putar pada bangun persegi panjang, sehingga
dihasilkan 2 simetri putar
Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal

Skor
1
1
1
3
1

2
3
3

3
1
2
3
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Kisi-kisi Soal Evaluasi
Siklus II Pertemuan I
Sekolah Dasar : SDN Mangkang Kulon 02
Alokasi Waktu : 30 menit
Kelas / Semester : V / II
Jumlah Soal : 3
Mata Pelajaran : Matematika
Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun
Kompetensi Dasar : 6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri
No.
Indikator
Teknik
Bentuk Nomor
Tingkat
penilaian
soal
soal
kognitif
1
Menunjukkan kesebangunan berbagai
bangun datar. (C1)
2

Tes

Essay

1

(C1)

6

Tes

Jawab
singkat

2

(C4)

6

Tes

Essay

3

(C4)

6

Nontes

Kinerja

4

(C4)

6

Menjelaskan hubungan kesebangunan
dan kongruensi suatu bangun datar (C2)

3

Skor

Menyelesaikan permasalahan
kesebangunan dalam kehidupan seharihari. (C4)

4

Membuat gambar sebuah bidang yang
sebangun dengan benda yang disajikan
dalam berbagai ukuran. (C6)
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Kisi-kisi Soal Evaluasi
Siklus II Pertemuan II
Sekolah Dasar : SDN Mangkang Kulon 02
Alokasi Waktu : 30 menit
Kelas / Semester : V / II
Jumlah Soal : 3
Mata Pelajaran : Matematika
Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun
Kompetensi Dasar : 6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri
No.
Indikator
Teknik
Bentuk Nomor
Tingkat
penilaian
soal
soal
kognitif
1
Menentukan banyaknya simetri lipat
suatu benda. (C3)
2

Essay

1

(C3)

4

Tes

Essay

2

(C5)

3

Tes

Essay

3

(C3)

2

Tes

Essay

4

(C5)

3

Menentukan banyaknya simetri putar
suatu benda. (C3)

4

Tes

Memeriksa kebenaran suatu pernytaan
tentang simetri lipat suatu benda. (C5)

3

Skor

Memeriksa kebenaran suatu pernyataan
tentang simetri lipat suatu benda. (C5)
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Soal Evaluasi
Siklus II Pertemuan I
Nama :

No. absen:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !
1) Pak Ahmad membuat lukisan diatas papan berbentuk persegi panjang. Panjang papan 45 cm dan lebar
27 cm. Apakah bentuk papan lukisan Pak Ahmad sebangun dengan persegi panjang dibawah ini?
Jelaskan.

Diketahui:
Panjang papan lukisan = … cm
Lebar papan lukisan = … cm
Panjang gambar = … cm
Lebar gambar = … cm
Ditanya :
Apakah bentuk papan lukisan Pak Ahmad sebangun dengan persegi panjang tersebut?
Dijawab :
=
=

=…

=…

Karena perbandingan antara panjang dan lebar papan dengan panjang dan lebar gambar……. Maka
papan lukisan Pak Ahmad ……….. dengan persegi panjang
2) Rani mempunyai 3 sepasang benda yang bentuknya beragam, tentukan pasangan benda yang dimiliki
Rani yang merupakan pasangan sebangun, kongruen, dan tidak sebangun, beserta alasannya!

Kedua benda di atas sebangun karena perbandingan ukuran sisinya sama
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Kedua benda di atas ………….. karena ……………….

Kedua benda di atas ………….. karena ……………….

Kedua benda di atas ………….. karena ……………….
3) Joni ingin hiasan dinding berbentuk segitiga siku-siku yang sebangun dengan segitiga di bawah ini.

Jika sisi miring hiasan dinding yang dibuat Joni 52 cm, berapa sentimeter panjang sisi-sisi yang lain?
Diketahui :
Panjang sisi miring segitiga= …
Panjang Sisi tegak segitiga = …
Panjang Sisi alas segitiga = …
Panjang Sisi miring hiasan dinding = …
Ditanya : berapa sentimeter panjang sisi-sisi yang lain (sisi tegak dan sisi alas hiasan dinding) ?
Dijawab:
Sisi miring hiasan dinding :
13 cm x … = 52 cm
Sisi tegak hiasan dinding :
12 cm x … = …
Sisi alas hiasan dinding :
5 cm x … = …
Jadi panjang sisi-sisi yang belum diketahui adalah … dan …
4) Bu guru mempunyai sebuah frame foto dengan ukuran panjangnya 10 cm dan lebarnya 20 cm.
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Buatlah gambar frame foto dengan menggunakan penggaris yang ukurannya sebangun dengan gambar
di atas pada kotak di bawah ini!

385

Kunci Jawaban Soal Evaluasi
Siklus II Pertemuan I
No.
1

Soal
Kunci jawaban
Pak Ahmad membuat lukisan diatas papan berbentuk Diketahui:
persegi panjang. Panjang papan 45 cm dan lebar 27
Panjang papan lukisan = 45 cm
cm. Apakah bentuk papan lukisan Pak Ahmad
Lebar papan lukisan = 27 cm
sebangun dengan persegi panjang dibawah ini?
Panjang gambar = 5 cm
Jelaskan.
Lebar gambar = 3 cm
Ditanya :
Apakah bentuk papan lukisan Pak
Ahmad sebangun dengan persegi
panjang tersebut?

Skor
2

1

Dijawab :
=
=

=9
=9

Karena perbandingan antara panjang dan
lebar papan dengan panjang dan lebar
gambar sama yaitu 9 Maka papan
lukisan Pak Ahmad sebangun dengan
persegi panjang
Skor maksimal
2
Rani mempunyai 3 sepasang benda yang bentuknya
beragam, tentukan pasangan benda yang dimiliki
Rani yang merupakan pasangan sebangun, kongruen,
dan tidak sebangun, beserta alasannya!

1

1

1
6

Kedua benda di atas sebangun karena
perbandingan ukuran sisinya sama

Kedua benda di atas sebangun karena perbandingan
ukuran sisinya sama
2
Kedua benda di atas sebangun karena
perbandingan ukuran sisinya sama

Kedua benda
……………….

di

atas

…………..

karena
2

386

Kedua benda di atas. kongruen karena
bentuk dan ukurannya sama persis

Kedua benda di atas ………….. karena
……………….
Kedua benda di atas tidak sebanding
karena bentuk dan ukurannya berbeda
atau tidak sebanding

2

Skor maksimal
3
Joni ingin hiasan dinding berbentuk segitiga siku-siku Diketahui :
yang sebangun dengan segitiga di bawah ini.
Panjang sisi miring segitiga= 13
Panjang Sisi tegak segitiga = 12
Panjang Sisi alas segitiga = 5
Panjang Sisi miring hiasan dinding =
52
Ditanya : berapa sentimeter panjang sisisisi yang lain (sisi tegak dan sisi alas
hiasan dinding) ?
Dijawab:
Sisi miring hiasan dinding :
13 cm x 4 = 52 cm
Sisi tegak hiasan dinding :
12 cm x 4 = 48
Jika sisi miring hiasan dinding yang dibuat Joni 52
Sisi alas hiasan dinding :
cm, berapa sentimeter panjang sisi-sisi yang lain?
5 cm x 4 = 20

6

Kedua benda
……………….

di

atas

…………..

karena

Jadi panjang sisi-sisi yang belum
diketahui adalah 48 dan 20
Skor maksimal
4
Bu guru mempunyai sebuah frame foto dengan
ukuran panjangnya 10 cm dan lebarnya 20 cm.

2

1
1
1

1
6

Sesuai dengan hasil pekerjaan sisiwa
yang menggambar dengan berbagai
ukuran antara lain 5 x 10 cm, 2 x 4 cm,
dll.
Menggunakan pensekoran kinerja berupa
penilaian:
a. Ketepatan ukuran
b. Kerapian
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Buatlah gambar frame foto dengan menggunakan
penggaris yang ukurannya sebangun dengan gambar
di atas pada kotak di bawah ini!
Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =

6

Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal (24)
Lembar pensekoran no 4
Deskriptor

Indikator
Ketepatan ukuran

Kerapian gambar
garis
Perolehan skor

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Semua ukuran sisi sebanding
Sebagian ukuran sisi sebanding
Ukuran sisi tidak sebanding
Semua gambar garisnya lurus
Sebagian gambar garisnya lurus
Gambar garisnya tidak lurus

Skor
3
2
1
3
2
1

Perolehan
Skor
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Soal Evaluasi
Siklus II Pertemuan II
Nama :

No. absen:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !
1) Pada hari Minggu Tina pergi ke pasar Johar, untuk membeli beberapa barang. Barang-barang yang dibeli
Tina antara lain kertas surat, serbet makanan, sapu tangan, dan kain batik.

Apa bentuk dari benda-benda yang dibeli Tina tersebut? Dan ada berapa banyak cara benda tersebut
dapat dilipat sehingga saling berhimpit?
Nama barang
Bentuk barang
Banyak simetri lipat
Kertas surat
Persegi panjang
2
Serbet makanan
Sapu tangan
Kain batik
2) Ida membuat pola wajah boneka “keroppi” dari kain flannel seperti pada gambar berikut ini :

Pola wajah bonekah tersebut mempunyai simetri lipat sebanyak 2. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan
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pendapatmu!
3) Udin mempunyai foto keluarga bersama dengan ibu, ayah dan kakanya. Dia ingin memasang foto
tersebut kedalam bingai foto. Ada berapa posisi foto tersebut dapat dipasang di bingkai foto?

4) Pak Ahmad mempunyai papan kayu berbentuk seperti berikut :

Apakah benar bahwa kayu pak Ahmad dapat diputar dan menempati bingkainya sebanyak 4 posisi?
Jelaskan pendapatmu !

390

Kunci Jawaban Soal Evaluasi
Siklus II Pertemuan I
No.
1

Soal
Pada hari Minggu Tina pergi ke pasar
Johar, untuk membeli beberapa barang.
Barang-barang yang dibeli Tina antara
lain kertas surat, serbet makanan, sapu
tangan, dan kain batik.

Apa bentuk dari benda-benda yang dibeli
Tina tersebut? Dan berapa banyak simetri
lipat yang dimiliki benda-benda itu?
Skor maksimal
2
Ida membuat pola wajah boneka
“keroppi” dari kain flannel seperti pada
gambar berikut ini :

Kunci jawaban
Nama barang
Bentuk
barang
Kertas surat
Persegi
panjang
Serbet makanan
Segi lima
Sapu tangan
Persegi
Kain batik
Pesegi
panjang

Banyak
simetri lipat
2

Skor
4

1
4
2

Pernyataan tersebut salah,
karena kain flannel tersebut hanya mempunyai satu
cara kali lipat agar kedua bagian dari kain tersebut
saling berhimpit.

4
1
1

1

Pola wajah bonekah tersebut mempunyai
simetri lipat sebanyak 2. Benarkah
pernyataan ini? jelaskan alasanmu dan
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gambarlah sumbu simetri pada gambar!
Skor maksimal
3
Udin mempunyai foto keluarga bersama
dengan ibu, ayah dan kakanya. Dia ingin
memasang foto tersebut kedalam bingai
foto. Ada berapa posisi foto tersebut dapat
dipasang di bingkai foto?

Skor maksimal
4
Pak Ahmad mempunyai papan kayu
berbentuk seperti berikut :

Untuk mengetahui banyak posisi foto dapat dipasang
dalam bingkai dengan mencari simetri putar foto
tersebut dengan bingkai menjadi titik pusatnya.
Sehingga di dapatkan bahwa posisi foto tersebut
dapat dipasang ke dalam frame foto sebanyak 2
posisi.

Pernyataan tersebut salah,
karena papan kayu milik pak Ahmad hanya dapat
diputar dan menempai bingkainya sebanyak 2 kali
(mempunyai simeri putar 2).

3
2

3
1
2

Apakah benar bahwa kayu pak Ahmad
dapat diputar dan menempati bingkainya
sebanyak 4 posisi? Jelaskan pendapatmu !
Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal (12)

3
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PENGGALAN SILABUS
SIKLUS III
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester

: V / II

Materi

: Luas Permukaan dan Volume Balok dan Kubus

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit (2 pertemuan)

Standar Kompetensi : 6. Memahami Sifat Bangun dan Hubungan antar Bangun
Kompetensi Dasar
Indikator Pembelajaran
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

: 6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana
Materi Pembelajaran

Menghitung jumlah Luas permukaan balok
luas sisi balok yang
berhadapan (C2)
Menemukan rumus
luas
permukaan
balok. (C4)
Menerapkan rumus
luas
permukaan
balok
dalam
menyelesaikan
permasalahan
kehidupan
seharihari. (C3)
Memeriksa
kebenaran
suatu
penyataan berkaitan

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

1. Guru memperkenalkan
masalah kontekstual
melalui media
KOGEOMATIKA I
2. Siswa mengamati,
membaca, dan memahami
permasalahan yang
terdapat dalam komik.
(elaborasi)
3. Siswa diberikan
kesempatan untuk dapat
menyelesaikan persoalan
tersebut secara mandiri.
4. Guru memberi
kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai

Penilaian Proses
: tertulis (essay)
Penilaian Hasil :
tertulias (Essay)

Media Pembelajaran
KOGEOMATIKA
(Komik Geometri
Matematika) Luas
permukaan balok

Sumber Belajar
1) Depdiknas.
2006. Standar
Isi
:
Mata
Pelejaran
Matematika
untuk SD/MI.
hal 428
2) Suharjana,
Agus.
2009.
Geometri Datar
dan Ruang di
SD.
Yogyakarta:
PPPPTK
3) Muhsetyo,
Gatot
dkk.
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6.5.5

luas
permukaan
balok (C5)
Merancang bangun
ruang balok dengan
memperhatikan
ukuran berdasarkan
luas bidang persegi
panjang
yang
diketahui sebagai sisi
balok (C6)

Menghitung
salah Luas permukaan Kubus
satu sisi kubus (C2)
6.5.7 Menemukan rumus
luas
permukaan
kubus. (C4)
6.5.8 Menerapkan rumus
luas
permukaan
kubus
dalam
menyelesaikan
permasalahan
kehidupan sehar-hari.
(C3)
6.5.9 Memeriksa
kebenaran
suatu
penyataan berkaitan
luas
permukaan
kubus (C5)
6.5.10 Merancang bangun
ruang kubus dengan

5.

6.

6.5.6

7.

8.

9.

materi
Siswa diminta membentuk
6 kelompok (A,B,C,D,E
dan F) dengan masingmasing kelompok terdiri
dari 6-7 siswa.
Guru membagiakan
KOGEOMATIKA II pada
tiap-tiap anggota
kelompok dan setiap
kelompok mendiskusikan
masalah yang terdapat
dalam komik.
Siswa diberikan lembar
diskusi yang telah
dipersiapkan oleh guru
sebelumnya.
Siswa secara berkelompok
mencari alternatif
pemecahan masalah
dengan cara mereka
sendiri.
Jika diskusi telah selesai,
tiap kelompok diminta
untuk berdiri berhadapan
dengan kelompok lain,
setiap satu kelompok
berhadapan dengan satu
kelompok lain (kelompok
A dengan B, kelompok C
dengan D, kelompok E

KOGEOMATIKA
(Komik Geometri
Matematika) tentang luas
permukaan Kubus

2008.
Pembelajaran
Matematika
SD.
Jakarta:
Universitas
Terbuka
4) Heruman. 2012.
Model
Pembelajaran
Matematika di
Sekolah Dasar.
Bandung:
Remaja
Rosdakarya
5) Budhayanti,
Clara Ika Sari.
2008.
Pemecahan
Masalah
Matematika.
Jakarta:
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Tinggi
Departemen
Pendidikan
Nasional.
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memperhatikan
ukuran berdasarkan
luas bidang persegi
sebagai sisi kubus
(C6)

10.

11.

12.

13.

14.

dengan F).
Siswa menyampaikan
hasil diskusi dan bertukar
informasi dengan
kelompok lain.
Setelah selesai, masingmasing kelompok bergeser
dengan menuju kelompok
lain untuk bertukar
informasi kembali, begitu
seterusnya sampai selesai.
Guru memberikan
pengarahan untuk
menemukan strategi
terbaik untuk
memecahkan masalah.
Siswa dengan bimbingan
guru menemukan konsep
pembelajaran.
Guru memfasilitasi siswa
menyelesaikan
permasalahan yang belum
mampu diselesaikan
siswa.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS III
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: SDN Mangkang Kulon 02
: Matematika
: V/II
: 6 x 35 menit (2 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun

B. Kompetensi Dasar
6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun
ruang sederhana.

C. Indikator
6.5.1

Menghitung jumlah luas sisi balok yang berhadapan (C2)

6.5.2

Menemukan rumus luas permukaan balok. (C4)

6.5.3

Menerapkan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan
permasalahan kehidupan sehari-hari. (C3)

6.5.4

Memeriksa kebenaran suatu penyataan berkaitan luas permukaan
balok (C5)

6.5.5

Menentukan luas kertas yang diperlukan untuk membuat bangun
ruang balok jika diketahui ukuran panjang, lebar dan tinggi balok dari
berbagai bentuk jaring-jaring balok (C6)

6.5.6

Menghitung salah satu sisi kubus (C2)

6.5.7

Menemukan rumus luas permukaan kubus. (C4)

6.5.8

Menerapkan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan
permasalahan kehidupan sehari-hari. (C3)

6.5.9

Memeriksa kebenaran suatu penyataan berkaitan luas permukaan
kubus (C5)
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6.5.10 Merancang bangun kubus dengan ukuran berdasarkan luas bangun
persegi yang diketahui sebagai sisi kubus (C6)

D. Tujuan Pembelajaran
1) Melalui diskusi kelompok memahami permasalahan realistik dalam
komik, siswa dapat menghitung jumlah luas sisi balok yang saling
berhadapan dengan tepat.
2) Melalui diskusi kelompok memahami isi komik, siswa dapat menemukan
rumus luas permukaan balok dengan tepat.
3) Melalui diskusi kelompok menyelesaikan soal cerita luas permukaan
balok, siswa dapat menerapkan rumus luas permukaan balok dalam
kehidupan sehari-hari dengan tepat.
4) Melalui diskusi membahas soal cerita tentang luas permukaan balok, siswa
dapat memeriksa kebenaran suatu pernyataan berkaitan luas permukaan
balok dengan benar.
5) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan luas kertas yang
diperlukan untuk membuat bangun ruang balok jika diketahui ukuran
panjang, lebar dan tinggi balok dari berbagai bentuk jaring-jaring balok
dengan tepat.
6) Melalui diskusi kelompok memahami permasalahan realistik dalam
komik, siswa dapat menghitung luas salah satu sisi kubus dengan tepat
7) Melalui diskusi kelompok memahami isi komik, siswa dapat menemukan
rumus luas permukaan kubus dengan tepat.
8) Melalui kerja kelompok menyelesaikan soal cerita luas permukaan kubus,
siswa dapat menerapkan rumus luas permukaan kubus dalam kehidupan
sehari-hari dengan tepat.
9) Melalui diskusi membahas soal cerita tentang luas permukaan kubus,
siswa dapat memeriksa kebenaran suatu pernyataan berkaitan luas
permukaan kubus dengan benar.
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10) Melalui diskusi kelompok, siswa dapat merancang bangun kubus dengan
ukuran berdasarkan luas bangun persegi yang diketahui sebagai sisi kubus
dengan tepat.
Karakter yang diharapkan : kerjasama, disiplin, tanggungjawab

E. Materi Pokok
a) Luas permukaan balok
b) Luas permukaan kubus

F. Pendekatan dan Metode
a. Pendekatan : Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)
b. Metode

: Metode permainan Tari Bambu dan metode konvensional

(diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan ceramah)

G. Langkah Pembelajaran
Pertemuan I, indikator :
6.5.1

Menghitung jumlah luas sisi balok yang berhadapan (C2)

6.5.2

Menemukan rumus luas permukaan balok. (C4)

6.5.3

Menerapkan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan
permasalahan kehidupan sehari-hari. (C3)

6.5.4

Memeriksa kebenaran suatu penyataan berkaitan luas permukaan
balok (C5)

6.5.5

Menentukan luas kertas yang diperlukan untuk membuat bangun
ruang balok jika diketahui ukuran panjang, lebar dan tinggi balok dari
berbagai bentuk jaring-jaring balok (C6)

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
Pra kegiatan (± a. Mempersiapkan media
komik yang akan
5 menit)
digunakan dalam
pembelajaran;
Tahap
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
1) Mempersiapkan pembelajaran berupa komik dan
alat peraga bangun persegi dan persegi panjang
serta bangun ruang kubus dan balok;.
2) Salam
3) Berdo’a
4) Presensi

398

Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Kegiatan Pembelajaran
5) Pengkondisian kelas
6) Guru melakukan apersepsi, “kalian masih ingat

Kegiatan awal
(± 10 menit)

bangun datar yang memiliki sisi panjang dan
lebar berbentuk seperti ini? Bagaimana mencari
luas persegipanjang? Lalu masih ingatkah kalian
tentang materi jarring-jaring bangun ruang, yang
apabila gabungan dari enam persegi panjang
akan membentuk bangun apa?”
7) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai “pada pertemuan kali ini kita akan
belajar tentang menghitung dan menemukan luas
permukaan balok”
8) Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan.
9) Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk
semangat mengikuti pembelajaran.

Kegiatan inti (± b. Guru menggunakan
10) Guru memperkenalkan masalah kontekstual
komik sebagai media
melalui media KOGEOMATIKA I tentang
60 menit)
atau sarana
kegiatan Ahmad memperbaiki kandang jangkrik
memperkenalkan
(eksplorasi)
masalah realistik /
kontekstual kepada
siswa;
c. Siswa memahami isi
11) Siswa mengamati, membaca, dan memahami
komik tersebut dan
permasalahan yang terdapat dalam komik.
dapat menafsirkan
(elaborasi)
masalah realistik yang
terkandung di dalamnya; 12) Siswa diberikan kesempatan untuk dapat
menyelesaiakan permasalahan tersebut.
13) Guru member kesempatan
berkaitan dengan materi
d. Siswa secara
berkelompok berdiskusi
menyelesaikan
permasalahan dalam
komik.

untuk

bertanya

14) Siswa diminta membentuk kelompok dengan
masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 siswa.
(elaborasi)
15) Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada
tiap-tiap anggota kelompok dan setiap kelompok
mendiskusikan masalah yang terdapat dalam
komik. (eksplorasi)
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Kegiatan Pembelajaran
Langkah-langkah:
Membaca isi komik
Memahami isi komik
Menemukan permasalahan yang terdapat dalam
komik
Menyelesaikan permasalahan tersebut
16) Guru membagikan lembar kerja kepada siswa
untuk menyelesaikan persoalan yang terdaat
dalam komik.
17) Siswa secara berkelompok mencari alternatif
pemecahan masalah dengan cara mereka sendiri.
(elaborasi)

e. Guru membimbing
siswa dalam melakukan
diskusi dan memberikan
arahan apabila
diperlukan;
f. Tiap kelompok
berhadapan dengan
kelompok lain untuk
bertukar informasi hasil
kerja mereka kepada
kelompok lain.

18) Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat
kegiatan diskusi, serta memberikan arahan
apabila diperlukan.

g. Tiap kelompok bergeser
ke kelompok lainnya
lagi untuk bertukar
informasi
kembali;nformasi
kembali;

20) Siswa menyampaikan hasil diskusi dan bertukar
informasi dengan kelompok lain. (elaborasi)

h. Mengkonfirmasi
jawaban untuk
menemukan strategi
pemecahan terbaik dan
menyusun prosedur
umum;

22) Guru memberikan pengarahan untuk menemukan
strategi terbaik untuk memecahkan masalah.
(konfirmasi)

19) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta
untuk berdiri berhadapan dengan kelompok lain,
setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
kelompok lain. (elaborasi)

21) Setelah selesai, masing-masing kelompok
bergeser dengan menuju kelompok lain untuk
bertukar informasi kembali, begitu seterusnya
sampai selesai. (elaborasi)

23) Siswa dengan bimbingan guru menemukan
konsep tentang bangun datar yang menyusun
bangun ruang balok serta mencari luas permukaan
balok. (konfirmasi)
24) Guru memfasilitasi
siswa menyelesaikan
permasalahan yang belum mampu diselesaikan
siswa. (konfirmasi)
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Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Tahap
pembelajaran

Kegiatan akhir i. Siswa merumuskan
(± 30 menit)
kesimpulan.

Kegiatan Pembelajaran

25) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan
menyimpulkan
pembelajaran
yang
telah
dilaksanakan.
26) Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
27) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari
pada pertemuan berikutnya.
28) Guru menutup pembelajaran

Pertemuan II, Indikator :
6.5.6

Menghitung salah satu sisi kubus (C2)

6.5.7

Menemukan rumus luas permukaan kubus. (C4)

6.5.8

Menerapkan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan
permasalahan kehidupan sehari-hari. (C3)

6.5.9

Memeriksa kebenaran suatu penyataan berkaitan luas permukaan
kubus (C5)

6.5.10 Merancang bangun ruang kubus dengan memperhatikan ukuran
berdasarkan luas bidang persegi sebagai sisi kubus (C6)
Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik
Pra kegiatan (± a. Mempersiapkan media
komik yang akan
5 menit)
digunakan dalam
pembelajaran;
Tahap
pembelajaran

Kegiatan awal
(± 10 menit)

Kegiatan Pembelajaran
2) Mempersiapkan pembelajaran berupa komik dan
alat peraga bangun ruang kubus dan balok serta
kubus satuan;
3) Berdo’a
4) Presensi
5) Pengkondisian kelas
6) Guru melakukan apersepsi, “kalian masih ingat

bangun ruang kubus? Bagaimana bentuk sisisisinya? Berapa jumlah sisi dari bangun
kubus?
Coba
sebutkan
benda-benda
disekitarmu yang memiliki bentuk kubus!”
7) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai “pada pertemuan sebelumnya
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Kegiatan Pembelajaran

kita sudah belajar cara mencari luas
permukaan kubus, nah sekarang kita akan
belajar mencari luas permukaan kubus. Dan
diharapkan kalian bisa menyelesaikan
persoalan berkaitan dengan luas permukaan
kubus”
8) Guru menjelaskan cakupan materi dan kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan.
9) Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk
semangat mengikuti pembelajaran.
Kegiatan inti (± b. Guru menggunakan
komik sebagai media
60 menit)
atau sarana
memperkenalkan
masalah realistik /
kontekstual kepada
siswa;
c. Siswa memahami isi
komik tersebut dan
dapat menafsirkan
masalah realistik yang
terkandung di
dalamnya;

11) Guru memperkenalkan masalah kontekstual
melalui media KOGEOMATIKA I tentang cerita
kegiatan Mika yang ingin memberikan hadiah
boneka kepada adiknya, kemudian boneka
tersebut dimasukkan ke dalam kotak kado lalu
kotak kado tersebut ingun dilapisi dengan kertas
hias .(eksplorasi)
12) Siswa mengamati, membaca, dan memahami
permasalahan yang terdapat dalam komik.
(elaborasi)
13) Siswa diberikan kesempatan untuk
menyelesaiakan permasalahan tersebut.
14) Guru member kesempatan
berkaitan dengan materi

untuk

dapat

bertanya

d. Siswa secara
15) Siswa diminta membentuk kelompok dengan
berkelompok berdiskusi
masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 siswa.
menyelesaikan
(elaborasi)
permasalahan dalam
komik.
16) Guru membagiakan KOGEOMATIKA II pada
tiap-tiap kelompok dan setiap kelompok
mendiskusikan masalah yang terdapat dalam
komik. (eksplorasi)
Langkah-langkah:
Membaca isi komik
Memahami isi komik
Menemukan permasalahan yang terdapat dalam
komik
17) Siswa diberikan lembar diskusi (Lembar Kerja
Siswa) untuk untuk menyelesaikan permasalahan
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Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Tahap
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
dalam
kehidupan
sehari-hari
memperhatikan isi komik.

dengan

18) Siswa secara berkelompok mencari alternatif
pemecahan masalah dengan cara mereka sendiri.
(elaborasi)
e. Guru membimbing
19) Guru membimbing dan menfasilitasi siswa saat
siswa dalam melakukan
kegiatan diskusi, serta memberikan arahan
diskusi dan memberikan
apabila diperlukan.
arahan apabila
diperlukan;
f. Tiap kelompok
20) Jika diskusi telah selesai, tiap kelompok diminta
berhadapan dengan
untuk berdiri berhadapan dengan kelompok lain,
kelompok lain untuk
setiap satu kelompok berhadapan dengan satu
bertukar informasi hasil
kelompok lain. (elaborasi)
kerja mereka kepada
kelompok lain.
g. Tiap kelompok bergeser 21) Siswa menyampaikan hasil diskusi dan bertukar
ke kelompok lainnya
informasi dengan kelompok lain. (elaborasi)
lagi untuk bertukar
informasi
22) Setelah selesai, masing-masing kelompok
kembali;nformasi
bergeser dengan menuju kelompok lain untuk
kembali;
bertukar informasi kembali, begitu seterusnya
sampai selesai. (elaborasi)
h. Mengkonfirmasi
jawaban untuk
menemukan strategi
pemecahan terbaik dan
menyusun prosedur
umum;

23) Guru memberikan pengarahan untuk menemukan
strategi terbaik untuk memecahkan masalah.
(konfirmasi)
24) Siswa dengan bimbingan guru menemukan
konsep tentang luas permukaan kubus.
(konfirmasi)
25) Guru memfasilitasi
siswa menyelesaikan
permasalahan yang belum mampu diselesaikan
siswa. (konfirmasi)

Kegiatan akhir i.
(± 30 menit)

Siswa merumuskan
kesimpulan.

26) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan
menyimpulkan
pembelajaran
yang
telah
dilaksanakan.
27) Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi
28) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari
pada pertemuan berikutnya.
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Tahap
pembelajaran

Langkah-langkah PMRI
variasi Tari Bambu
berbantuan Komik

Kegiatan Pembelajaran

29) Guru menutup pembelajaran

H. Sumber dan Media Belajar
1) Media : KOGEOMATIKA (Komik Geometri Matematika) materi masalah
yang berkaitan luas permukaan bangun ruang (balok dan kubus).
2) Sumber belajar :
a. Depdiknas. 2006. Standar Isi : Mata Pelejaran Matematika untuk
SD/MI. hal 428
b. Suharjana, Agus. 2009. Geometri Datar dan Ruang di SD. Yogyakarta:
PPPPTK
c. _____________.2008. Pengenalan Bangun Ruang dan Sifat-sifatnya.
Yogyakarta: PPPPTK
d. Muhsetyo, Gatot dkk. 2008. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta:
Universitas Terbuka
e. Heruman. 2012. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar.
Bandung: Remaja Rosdakarya
f. Budhayanti, Clara Ika Sari. 2008. Pemecahan Masalah Matematika.
Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional.

I.

Penilaian
1) Prosedur Tes
a. Tes awal : tidak ada
b. Tes proses : ada (selama KBM)
c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi)
2) Jenis Tes
a. Penilaian proses : pengamatan tindakan
b. Penilaian hasil belajar : tertulis
3) Bentuk Tes
a. Nontes

: pengamatan

b. Tes

: uraian/essay
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4) Instrumen
a. Lembar pengamatan aktivitas dan karakter siswa
b. Lembar soal evaluasi

Guru Kelas V

Semarang,
Peneliti

April 2015

Hj. Subiyati, S.Pd.
NIP. 19621009 1982201 2 006

Hanifah Luthfi M.F
NIM. 1401411269
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Bahan Ajar
Siklus III
Kompetensi Dasar:
6.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun
ruang sederhana
Siklus III Pertemuan I
Indikator:
1) Menghitung jumlah luas sisi balok yang berhadapan.
Permasalahan realistik yang disajikan:
“Ahmad mempunyai 5 ekor jangkrik yang di simpan dalam kotak kayu. Suatu hari
Ahmad sangat terkejut ketika mengatahui jangkrik miliknya tinggal satu ekor.
Ternyata sisi bagian depan kotak kayu Ahmad berlubang. Akhirnya Ahmad
memutuskan untuk membuat tempat jangkrik yang baru berbentuk balok dari
kertas duplek. Bantulah Ahmad untuk mengukur berapa luas kertas duplek yang
dibutuhkan untuk membuat atau melapisis kotak tempat jangkrik?”
Sebelum mengerjakan, ada berapa dan berbentuk apa sajakah bagian atau sisi
dari balok itu? Nah, benar balok dibatasi oleh enam buah bidang sisi yang masingmasing berbentuk persegi panjang.

Coba perhatikan gambar sisi-sisi bangun balok ! sisi mana sajakah yang
sejajar? Betul, sisi atas den sisi alas, sisi depan dan sisi belakang, sisi kanan dan
sisi kiri.
Untuk mencari luas dari sebuah balok, maka kalian harus menjumlahkan
seluruh luas bidang sisi papa balok. Yaitu luas dari keenam bidang sisi balok.
Bagaimana rumus luas persegi panjang? Masih ingatkah kamu? Luas
persegi panjang = panjang x lebar. Sekarang kalian sudah paham bagaimana cara
membantu Ahmad mencari luas kertas duplek yang akan dibuat kotak kayu tempat
jangkrik jika kotak yang ingin dibuat tersebut berukuran panjang = 30 cm,
lebar=10 cm dan tingginya= 15 cm. sekarang hitung luas sisi-sisi yang sejajar!
Luas bagian alas dan atap = L bagian alas + L bagian atap
=(pxl)+(pxl)
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= ( 30 x 10 ) + ( 30 x 10 )
= 300 cm2 + 300 cm2
= 600 cm2
Luas bagian depan dan belakang = L bagian depan + L bagian belakang
=(pxt)+(pxt)
= ( 30 x 15 ) + ( 30 x 15 )
= 450 cm2 + 450 cm2
= 900 cm2
Luas bagian kanan dan kiri = L bagian kanan + L bagian kiri
=(lxt)+(lxt)
= ( 10 x 15) + ( 10 x 15 )
= 150 cm2 + 150 cm2
= 300 cm2
Jadi, jumlah luas sisi alas dan atas 600 cm2, jumlah luas sisi depan dan belakang
900 cm2, jumlah luas sisi kanan dan kiri 300 cm2.
Jadi jumlah kertas duplek yang dibutuhkan Ahmad adalah 600 + 900 + 300 =
1800 cm2.
2) Menemukan rumus luas balok
Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa Ahmad ingin membuat
kotak dengan panjang = 30 cm, lebar=10 cm dan tinggi=15cm. berapakah luas
seluruh kertas duplek yang dibutuhkan Ahmad?
Luas kertas duplek yang dibutuhkan (luas seluruh permukaan balok)
= L alas + L atas + L kanan + L kiri + L depan + L belakang
= (p x l) + (p x l) + (p x t) + (p x t) + (l x t) + (l x t)
= (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2x l x t)
= (2 x 30 x 10) + (2 x 30 x 15) + (2 x 10 x 15)
= 600 + 900 + 300
= 1800 cm2
Jadi jumlah kertas duplek yang dibutuhkan Ahmad adalah 600 + 900 + 300 =
1800 cm2.
3) Menerapkan rumus luas permukaan balok dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah kalian dapat menghitung luas seluruh permukaan kertas duplek yang
dibutuhkan Ahmad untuk membuat kandang jangkrik. Coba selesaikan
permasalahan sehari-hari berkaitan dengan luas balok.
“Pak Ridho ayah Ahmad mempunyai lemari dengan panjang 1 m, lebar 1 m,
dan tingginya 2 m. Pak Ridho ingin mengecat seluruh bagian lemari tersebut
dengan warna coklat. Berapakah luas bagian yang akan dicat oleh pak Ridho?”
Diketahui: ukuran lemari ;
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p = 1 meter
l = 1 meter
t = 2 meter
ditanyakan : berapakah luas bagian lemari yang akan dicat oleh pak Ridho?
Dijawab:
L bagian yang akan dicat = (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x 1 x 1) + (2 x 1 x 2) + (2 x 1 x 2)
= 2+4+4
= 10 meter2
Jadi luas bagian lemari yang akan di cat oleh pak Ridho adalah 10 meter2
4)
Memeriksa
kebenenaran
suatu
pernyataan
berkaitan luas permukaan balok
“Jika Ahmad mempunyai kotak permainan dengan luas 600 cm2, dan ibu juga
mempunyai kotak perhiasan dengan panjang 15 cm, lebar 5 cm dan tinggi 6 cm.
luas permukaan kotak permainan milik Ahmad lebih luas daripada luas
permukaan kotak perhiasan ibu. Apakah pernyataan itu benar? Berikan
alasanmu!”
Diketahui : Luas permukaan kotak ahmad 600 cm2
Kotak perhiasan ibu p=15 cm, l= 5cm, t=6cm
Ditanyakan : luas kotak Ahmad lebih besar daripada luas permukaan kotak
perhiasan ibu? Benar atau salah?
Jawab:
Luas kotak perhiasan Ibu = (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x 15 x 5) + (2 x 15 x 6) + (2 x 5 x 6)
= 150 + 180 + 60
= 390 cm2
Jadi pernyataan diatas benar, bahwa kotak milik Ahmad lebih besar dapi pada
kotak perhiasan Ibu.
5) Menentukan luas kertas yang diperlukan untuk membuat bangun ruang
balok jika diketahui ukuran panjang, lebar dan tinggi balok dari berbagai
bentuk jaring-jaring balok
Ibu ingin membuat sebuah kotak kue berbentuk balok dari kertas karton
dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm dan tinggi 5 cm. Sebelumnya ibu
membuat jaring-jaring kotak kue tersebut diatas kertas karton. Tentukanlah luas
kertas yang dibutuhkan oleh ibu untuk membuat kotak kue tersebut berdasarkan
bentuk jaring-jaring yang kamu pilih !
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Pilihan yang mungkin dibuat oleh anak :
a.
Luas kertas 1 (jaring-jaring a)
Menentukan bagian panjang, lebar, dan tinggi dari
jaring-jaring.

5 cm
8 cm
10 cm

-

Menentukan panjang kertas dan lebar kertas

Lebar kertas

Panjang kertas

-

b.

Panjang kertas = 5 + 10 + 8 + 10 = 33 cm
Lebar kertas = 8 + 5 + 8 = 21 cm
Menghitung luas kertas
Luas kertas = panjang × lebar
= 33 × 21
= 693 cm2
Luas kertas 2 (jaring-jaring b)

Panjang kertas = 10 + 8 + 10 + 8 = 36 cm
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Lebar kertas = 8 + 5 + 8 = 21 cm
Luas kertas = panjang × lebar
= 36 × 21
= 756 cm2
c.
Luas kertas 3 (jaring-jaring c)

Panjang kertas = 8 + 5 + 8 + 10 = 31 cm
Lebar kertas = 5 + 10 + 5 = 20 cm
Luas kertas = panjang × lebar
= 31 × 20
= 620 cm2
d.
Luas kertas 4 (jaring-jaring d)

Panjang kertas = 8 + 10 + 8 + 10 = 36 cm
Lebar kertas = 8 + 5 + 8 = 21 cm
Luas kertas = panjang × lebar
= 36 × 21
= 756 cm2
Siklus III Pertemuan II
Indikator:
1) Menghitung luas salah satu sisi kubus
“Mika mempunyai kotak kado berbentuk kubus, pada bagian atas kotak
tersebut ingin dipasangi kertas hiasan. Jika ukuran sisi pada kotak kado
tersebut 15 cm, berapakah luas kertas hias yang dibutuhkan?”
Perhatikan permasalahan di atas, bagian atas kotak kado
mika
berbentuk bangun datar persegi, sehingga untuk mencari luas kertas hias
yang dibutuhkan untuk menghias bagian atas pada kotak perhiasan mika
sama dengan mencari luas sisi atas kotak (luas persegi).
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semua bidang sisi pada kubus berbentuk bangun
persegi. Masih ingatkah kalian bagaimana luas persegi? Ya benar luas
persegi adalah sisi × sisi (s × s), jadi untuk mencari luas bagian atas pada
kotak tersebut yaitu:
Luas sisi atas = s x s
= 15 x 15
= 225 cm2
Jadi luas sisi atas yang harus mika hias dengan kertas kado adalah 225
cm2
2) Menemukan rumus luas permukaan kubus.
Perhatikan permasalahan tersebut, jika akhirnya Mika ingin meghias seluruh
permukaan kotak kado tersebut, berapa total luas kertas yang dibutuhkan oleh
Mika agar seluruh bagian kotak tertutup dengan kertas hias?
Jika sebelumnya kalian telah menghitung luas kertas untuk melapisi bagian
atas pada kotak tersebut, sekarang kita akan mencari luas kertas yang digunakan
untuk melapisi seluruh bagian kotak. Jumlahkan seluruh luas sisinya sehingga
kamu akan mendapatkan jumlah luas permukaan kotak perhiasan.
Luas kertas yang dibutuhkan / luas seluruh permukaan balok =
= L alas + L atas + L depan + L belakang + L kanan + L kiri
= (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s)
= 6 (s x s)
= 6 (15 x 15)
= 6 x 225
= 1350 cm2
Jadi luas kertas hias yang dibutuhkan untuk melapisi seluruh permukaan kotak
perhiasan adalah 1350 cm2
3) Menerapkan rumus luas permukaan kubus dalam kehidupan sehari-hari.
“jika sebuah dadu milik Mika memiliki panjang sisi 3 cm, maka berapakah
luas seluruh permukaan dadu tersebut?
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Diketahui bahwa panjang sisi dadu adalah 3 cm, dan ditanyakan berapakah
luas permukaan seluruh dadu tersebut, maka dijawab :
Luas permukaan dadu = 6 (s x s)
= 6 (3 x 3)
=6x9
= 54 cm2
Jadi luas seluruh permukaan dadu tersebut adalah 54 cm2
4) Memriksa kebenaran suatu pernyataan berkaitan luas permukaan kubus.
“Jika Mika mempunyai kertas kado dengan luas 600 cm2, dan ibu juga
mempunyai kotak perhiasan dengan panjang sisi 15 cm. luas permukaan kado
milik Mika lebih luas daripada luas permukaan kotak perhiasan ibu. Apakah
pernyataan itu benar? Berikan alasanmu!”
Diketahui : Luas permukaan kertas kado Mika 600 cm2
Pnjang sisi Kotak perhiasan ibu 15 cm
Ditanyakan : luas kertas kado Mika lebih besar daripada luas permukaan
kotak perhiasan ibu? Benar atau salah?
Jawab:
Luas kotak perhiasan Ibu = 6 (s x s)
= 6 (15 x 15)
= 6 x 225
= 1350 cm2
Jadi pernyataan diatas salah, kotak milik Ahmad lebih kecil dapi pada kotak
perhiasan Ibu.
5) Merancang ukuran bangun ruang kubus berdasarkan luas bangun persegi
yang diketahui sebagai sisi kubus.
Ibu Mika akan memberikan beberapa kado pada keponakannya. Jika disediakan
kertas kado dengan luas 2500 cm2. Rancanglah panjang sisi kotak kado ibu Mika!
Berapa kotak kado yang dapat dibuat?
Diketahui: L kertas kado 2500 cm2
Ditanyakan: Rancanglah panjang sisi kotak kado ibu Mika! Berapa kotak kado
yang dapat dibuat?
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Jawab:
Pilihan jawaban yang dijawab siswa
a. sisi : 10 cm
Luas kertas kado = 6 (s x s)
= 6 (10 x 10)
= 600 cm2
Jadi, kotak kado yang dibuat dengan sisi 10 cm ada 4 buah
b. sisi: 14 cm
Luas kertas kado = 6 (s x s)
= 6 (14 x 14)
= 1176 cm2
Jadi, kotak kado yang dibuat dengan sisi 14 cm ada 2 buah.
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Lembar Kerja Kelompok
Siklus III Pertemuan I
Nama: …………………………… nomor presensi : ................................Kelompok : ........................
Petunjuk :
2. Perhatikanlah komik yang telah diberikan oleh guru !
3. Baca dan pahamilah isi dari komik tersebut !
4. Gunakan komik tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bawah ini !

1) Jika akhirnya Ahmad ingin membuat kotak tempat jangkrik yang baru dari kertas duplek dan kotak yang
ingin dibuat tersebut berukuran panjang = 30 cm, lebar=10 cm dan tingginya= 15 cm. Berapakah luas kertas
yang dibutuhkan?
Dari permasalahan si atas dapat diketahui bahwa Ahmad ingin membuat kotak dengan panjang = … cm,
lebar=… cm dan tinggi=…cm. kemudian apakah yang harus kita hitung? Ya benar, luas permukaan kotak
tersebut!.
Luas kertas duplek yang dibutuhkan untuk membuat kotak:
= L alas + L atas + L kanan + L kiri + L depan + L belakang
= (p x l) + (p x l) + (p x t) + (p x t) + (l x t) + (l x t)
= (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2x l x t)
= (2 x … x …) + (2 x … x …) + (2 x … x …)
=…+…+…
= …. cm2
Jadi jumlah kertas duplek yang dibutuhkan Ahmad adalah … + … + … = …. cm2.
2) Pak Ridho mempunyai lemari dengan panjang 1 m, lebar 1 m, dan tingginya 2 m. Pak Ridho ingin mengecat
seluruh bagian lemari tersebut dengan warna coklat. Berapakah luas bagian yang akan dicat oleh pak Ridho?
Diketahui: ukuran lemari ;
p = … meter
l = … meter
t = … meter
ditanyakan : berapakah luas bagian lemari yang akan dicat oleh pak Ridho?
Dijawab:
L bagian yang akan dicat = (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x … x …) + (2 x … x …) + (2 x … x …)
= …+…+…
= … meter2
Jadi luas bagian lemari yang akan di cat oleh pak Ridho adalah … meter2
3)

Jika Ahmad mempunyai kotak permainan dengan luas 600 cm2, dan ibu juga
mempunyai kotak perhiasan dengan panjang 15 cm, lebar 5 cm dan tinggi 6 cm. luas permukaan kotak
permainan milik Ahmad lebih luas daripada luas permukaan kotak perhiasan ibu. Apakah pernyataan itu
benar? Berikan alasanmu!”
Diketahui : Luas permukaan kotak ahmad ... cm2
Kotak perhiasan ibu p= ... cm, l= ...cm, t=...cm
Ditanyakan :
Jawab:
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Luas kotak perhiasan Ibu = (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x ... x ...) + (2 x ... x ...) + (2 x ... x ...)
= ... + ... + ...
= ... cm2
Jadi ...
4)
Ibu ingin membuat sebuah kotak kue berbentuk balok dari kertas karton dengan
ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm dan tinggi 5 cm. Sebelumnya ibu membuat jaring-jaring kotak kue tersebut
diatas kertas karton. Tentukanlah luas kertas yang dibutuhkan oleh ibu untuk membuat kotak kue tersebut
berdasarkan bentuk jaring-jaring yang kamu pilih !
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
Siklus III Pertemuan I
No.
1

2

3

Jawaban
Luas kertas duplek yang dibutuhkan untuk membuat kotak:
= L alas + L atas + L kanan + L kiri + L depan + L belakang
= (p x l) + (p x l) + (p x t) + (p x t) + (l x t) + (l x t)
= (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2x l x t)
= (2 x 30 x 10) + (2 x 30 x 15) + (2 x 15 x 10)
= 600 + 900 + 300
= 1800 cm2
Jadi jumlah kertas duplek yang dibutuhkan Ahmad adalah 600 + 900 + 300 = 1800 cm2.
Skor maksimal
Diketahui: ukuran lemari ;
p = 1 meter
l = 1 meter
t = 2 meter
ditanyakan : berapakah luas bagian lemari yang akan dicat oleh pak Ridho?
Dijawab:
L bagian yang akan dicat = (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x 1 x 1) + (2 x 1 x 2) + (2 x 1 x 2)
= 2+4+4
= 10 meter2
Jadi luas bagian lemari yang akan di cat oleh pak Ridho adalah 10 meter2
Skor maksimal
Diketahui : Luas permukaan kotak ahmad 600 cm2
Kotak perhiasan ibu p=15 cm, l= 5cm, t=6cm
Ditanyakan : luas kotak Ahmad lebih besar daripada luas permukaan kotak perhiasan ibu?
Benar atau salah?
Jawab:
Luas kotak perhiasan Ibu = (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x 15 x 5) + (2 x 15 x 6) + (2 x 5 x 6)
= 150 + 180 + 60
= 390 cm2
Jadi pernyataan diatas benar, bahwa kotak milik Ahmad lebih besar dapi pada kotak perhiasan

Skor

1
1
1
1
4
1

1
1
1
4

1
1
1
2

Ibu.
4

Skor maksimal
Pilihan yang mungkin dibuat oleh anak :
1) Luas kertas 1 (jaring-jaring a)
Menentukan bagian panjang, lebar, dan tinggi dari jaring-jaring.

5

2

416

5 cm
8 cm
10 cm

-

Menentukan panjang kertas dan lebar kertas

Lebar kertas
2
2
Panjang kertas

2)

Panjang kertas = 5 + 10 + 8 + 10 = 33 cm
Lebar kertas = 8 + 5 + 8 = 21 cm
Menghitung luas kertas
Luas kertas = panjang × lebar
= 33 × 21
= 693 cm2
Luas kertas 2 (jaring-jaring b)

3)

Panjang kertas = 10 + 8 + 10 + 8 = 36 cm
Lebar kertas = 8 + 5 + 8 = 21 cm
Luas kertas = panjang × lebar
= 36 × 21
= 756 cm2
Luas kertas 3 (jaring-jaring c)

-

Panjang kertas = 8 + 5 + 8 + 10 = 31 cm
Lebar kertas = 5 + 10 + 5 = 20 cm
Luas kertas = panjang × lebar
= 31 × 20
= 620 cm2

2
2
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4)

Luas kertas 4 (jaring-jaring d)

Panjang kertas = 8 + 10 + 8 + 10 = 36 cm
Lebar kertas = 8 + 5 + 8 = 21 cm
Luas kertas = panjang × lebar
= 36 × 21
= 756 cm2
Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal

10
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Lembar Kerja Kelompok
Siklus III Pertemuan II
Nama:........................................... nomor presensi : ..................................Kelompok:...................
Petunjuk :
a. Perhatikanlah komik yang telah diberikan oleh guru !
b. Baca dan pahamilah isi dari komik tersebut !
c. Gunakan komik tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bawah ini !

1) Mika ingin menghias selurus sisi dari kotak perhiasan yang dia miliki yang ukuran rusuknya 15
cm, maka total luas kertas hias yang dibutuhkan berapa?
Luas kertas yang dibutuhkan / luas seluruh permukaan kubus =
= L alas + L atas + L depan + L belakang + L kanan + L kiri
= (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s)
= 6 (s x s)
= 6 (… x …)
=6x…
= … cm2
Jadi luas kertas hias yang dibutuhkan untuk melapisi seluruh permukaan kotak perhiasan adalah …
cm2
2) jika sebuah dadu memiliki panjang sisi 3 cm, maka berapakah luas seluruh permukaan dadu
tersebut?

Diketahui bahwa panjang sisi dadu adalah … cm, dan ditanyakan berapakah luas permukaan seluruh
dadu tersebut, maka dijawab :
Luas permukaan dadu = 6 (s x s)
= 6 (… x …)
=6x…
= … cm2
Jadi luas seluruh permukaan dadu tersebut adalah … cm2
3)
Jika Mika mempunyai kertas kado dengan luas 600 cm2, dan ibu juga
mempunyai kotak perhiasan dengan panjang sisi 15 cm. luas permukaan kado milik Mika lebih luas
daripada luas permukaan kotak perhiasan ibu. Apakah pernyataan itu benar? Berikan alasanmu!”
Diketahui : Luas permukaan kertas kado Mika ... cm2
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Pnjang sisi Kotak perhiasan ibu ... cm
Ditanyakan : luas kertas kado Mika lebih besar daripada luas permukaan kotak perhiasan ibu?
Benar atau salah?
Jawab:
Luas kotak perhiasan Ibu = 6 (s x s)
= 6 (... x ...)
= 6 x ....
= .... cm2
Jadi pernyataan tersebut .................. karena..........
4) Ibu Mika akan memberikan beberapa kado pada keponakannya. Jika disediakan kertas kado dengan
luas 2500 cm2. Rancanglah panjang sisi kotak kado ibu Mika! Berapa kotak kado yang dapat
dibuat?
Diketahui: L kertas kado 2500 cm2
Ditanyakan: Rancanglah panjang sisi kotak kado ibu Mika! Berapa kotak kado yang dapat dibuat?
Jawab:
sisi : ... cm
Luas kertas kado = 6 (s x s)
= 6 (... x ...)
= .... cm2
Jadi, kotak kado yang dibuat dengan sisi ... cm ada .... buah
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
Siklus III Pertemuan II
No.
1

Jawaban
Luas kertas yang dibutuhkan / luas seluruh permukaan kotak =

Skor

= L alas + L atas + L depan + L belakang + L kanan + L kiri
= (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s) + (s x s)
= 6 (s x s)
= 6 (15 x 15)

1
1
1

= 6 x 225
= 1350 cm2
Jadi luas kertas hias yang dibutuhkan untuk melapisi seluruh permukaan kotak perhiasan
adalah 1350 cm2

2

Skor maksimal
Luas permukaan dadu = 6 (s x s)
= 6 (3 x 3)
=6x9
= 54 cm2

3

4

1
4
1
1
1

Jadi luas seluruh permukaan dadu tersebut adalah 54 cm2

1

Skor maksimal
Diketahui : Luas permukaan kertas kado Mika 600 cm2
Pnjang sisi Kotak perhiasan ibu 15 cm
Ditanyakan : luas kertas kado Mika lebih besar daripada luas permukaan kotak perhiasan
ibu? Benar atau salah?
Jawab:
Luas kotak perhiasan Ibu = 6 (s x s)
= 6 (15 x 15)
= 6 x 225
= 1350 cm2
Jadi pernyataan diatas salah, kotak milik Ahmad lebih kecil dapi pada kotak perhiasan Ibu.

4

Skor maksimal
Diketahui: L kertas kado 2500 cm2
Ditanyakan: Rancanglah panjang sisi kotak kado ibu Mika! Berapa kotak kado yang dapat
dibuat?
Jawab:
Pilihan jawaban yang dijawab siswa
a. sisi : 10 cm
Luas kertas kado = 6 (s x s)
= 6 (10 x 10)

5

1
1

1
1
1

2
2
2
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= 600 cm2
Jadi, kotak kado yang dibuat dengan sisi 10 cm ada 4 buah
b. sisi: 14 cm
Luas kertas kado = 6 (s x s)
= 6 (14 x 14)
= 1176 cm2
Jadi, kotak kado yang dibuat dengan sisi 14 cm ada 2 buah.
Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal

2

8
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Kisi-kisi Soal Evaluasi
Siklus III Pertemuan I
Sekolah Dasar : SDN Mangkang Kulon 02
Alokasi Waktu : 30 menit
Kelas / Semester : V / II
Jumlah Soal : 4
Mata Pelajaran : Matematika
Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun
Kompetensi Dasar : 6.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun
ruang sederhana
No.
Indikator
Teknik
Bentuk Nomor
Tingkat
Skor
penilaian
soal
soal
kognitif
1
Menghitung jumlah luas sisi balok yang
berhadapan (C2)
2

Tes

Essay

1

(C2)

4

Tes

Essay

2

(C3)

5

Tes

Essay

3

(C5)

7

Tes

Essay

4

(C6)

8

Menerapkan rumus luas permukaan
balok

dalam

permasalahan

menyelesaikan

kehidupan

sehari-hari.

(C3)
3

Memeriksa kebenaran suatu penyataan
berkaitan luas permukaan balok (C5)

4

Menentukan luas kertas yang diperlukan
untuk membuat bangun ruang balok jika
diketahui ukuran panjang, lebar dan
tinggi balok dari berbagai bentuk jaringjaring balok (C6)
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Kisi-kisi Soal Evaluasi
Siklus III Pertemuan II
Sekolah Dasar : SDN Mangkang Kulon 02
Alokasi Waktu : 30 menit
Kelas / Semester : V / II
Jumlah Soal : 4
Mata Pelajaran : Matematika
Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun
Kompetensi Dasar : 6.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun
ruang sederhana
No.
Indikator
Teknik
Bentuk Nomor
Tingkat
Sko
penilaian
soal
soal
kognitif
r
1
Menghitung salah satu sisi kubus (C2)

2

Tes

Essay

1

(C2)

4

Tes

Essay

2

(C3)

4

Tes

Essay

3

(C5)

6

Tes

Essay

4

(C6)

8

Menerapkan rumus luas permukaan
kubus

dalam

permasalahan

menyelesaikan

kehidupan

sehar-hari.

(C3)

3

Memeriksa kebenaran suatu penyataan
berkaitan luas permukaan kubus (C5)

4

Merancang bangun ruang kubus dengan
memperhatikan ukuran berdasarkan luas
bidang persegi sebagai sisi kubus (C6)
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Soal Evaluasi
Siklus III Pertemuan I
Nama :

No. absen:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !
1) Bagian sisi belakang lemari pak Andi panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. maka berapakah luas
bagian belakang dan depan lemari milik pak Andi?
\
10 cm

20 cm

Diketahui :
Panjang =… , lebar = …
Ditanyakan: Luas bagian depan dan belakang lemari ?
Dijawab :
Luas bagian depan dan belakang lemari = (p xl) + (p x l)
= (… x …) + (… x …)
=…+…
=…
Jadi luas bagian depan dan bagian belakang lemari pak Ahmad adalah…
2) Sinta membeli hadiah untuk ulang tahun Rita. Sinta membungkus hadiah tersebut dalam kotak dengan
panjang 12 cm, lebar 5 cm dan tinggi 4 cm..

Maka berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan Sinta?
Diketahui : kado Sinta
P=…
l=…
t=…
Ditanyakan:
Jawab :
L kertas kado yang dibutuhkan = L balok
= (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x … x …) + (2 x … x …) + (2 x… x …)
=…+…+…
=…
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Jadi luas kertas kado yang dibutuhkan …
3) Gita membeli pasta gigi dan sabun mandi. Kotak pasta gigi berbentuk balok dengan ukuran panjang 10
cm, lebar 3 cm dan tinggi 5 cm. sedangkan ukuran kotak sabun mandi panjangnya 5 cm, lebar 4 c, dan
tinggi 5 cm. luas permukaan pasta gigi tersebut lebih besar daripada luas permukaan kotak sabun mandi.
Benar atau salah? Jelaskan alasanmu !
Diketahui : kotak pasta gigi
kotak sabun
P = ....
p = ....
l = ....
l = ....
t = ....
t = ....
ditanyakan :
jawab :
Luas kotak pasta Gigi = (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x … x …) + (2 x … x …) + (2 x… x …)
=…+…+…
= ....
Luas kotak sabun

= (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x … x …) + (2 x … x …) + (2 x… x …)
=…+…+…
= ....
Jadi pernyataan tersebut ..... karena luas kotak pasta gigi ...... daripada luas kotak sabun mandi
4) Ibu guru meminta Rita untuk membuat kotak berbentuk balok dengan ukuran panjang kotak 15 cm,
lebar kotak 10 cm dan tinggi kotak 5 cm. sehingga Rita membuat jaring-jaring kotak tersebut diatas
kertas. Bantulah Rani memilih salah satu bentuk jaring-jaring dari kotak tersebut dan tentukanlah luas
kertas yang dibutuhkan Rani?
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi
Siklus III Pertemuan I
No.
Soal
1 Bagian sisi belakang lemari pak Andi panjangnya
20 cm dan lebarnya 10 cm. maka berapakah luas
bagian belakang dan depan lemari milik pak
Andi?
\
10 cm

20 cm

Kunci jawaban
Diketahui :
Panjang = 20 , lebar = 10
Ditanyakan: Luas bagian depan dan
belakang lemari ?
Dijawab :
Luas bagian depan dan belakang lemari
= (p xl) + (p x l)
= (20 x 10) + (20 x 10)
= 200 + 200
= 400 cm2
Jadi luas bagian depan dan bagian belakang
lemari pak Ahmad adalah 400 cm2

Skor maksimal
2 Sinta membeli hadiah untuk ulang tahun Rita. Diketahui : kado Sinta
Sinta membungkus hadiah tersebut dalam kotak P = 12 cm
l = 5 cm
t = 4 cm
dengan panjang 12 cm, lebar 5 cm dan tinggi 4 Ditanyakan: Berapakah luas kertas kado yang
cm..
dibutuhkan?
Jawab :
L kertas kado yang dibutuhkan
= L balok
= (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x 12 x 5) + (2 x 12 x 4) + (2 x5 x 4)
= 120 + 96 + 40
= 256 cm2
Jadi luas kertas kado yang dibutuhkan 256
cm2
Maka berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan
Sinta?

Skor maksimal
3 Gita membeli pasta gigi dan sabun mandi. Kotak Diketahui : kotak pasta gigi
pasta gigi berbentuk balok dengan ukuran panjang
10 cm, lebar 3 cm dan tinggi 5 cm. sedangkan
ukuran kotak sabun mandi panjangnya 5 cm, lebar
4 c, dan tinggi 5 cm. luas permukaan pasta gigi
tersebut lebih besar daripada luas permukaan
kotak sabun mandi. Benar atau salah? Jelaskan
alasanmu !

kotak sabun
P = .10
p=5
l=3
l=4
t = .5
t=5
ditanyakan : luas permukaan pasta gigi
tersebut lebih besar daripada luas
permukaan kotak sabun mandi. Benar
atau salah?
jawab :
Luas kotak pasta Gigi
= (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x 10 x 3) + (2 x 10 x 5) + (2 x 3 x 5)
= 60 + 100 + 30

Skor
1
1

1
1

4
1
1

2
1

5
1

1

2
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= 190 cm2
Luas kotak sabun
= (2 x p x l) + (2 x p x t) + (2 x l x t)
= (2 x 5 x 4) + (2 x 5 x 5) + (2 x4 x 5)
= 40 + 50 + 40
= 130 cm2
Jadi pernyataan tersebut benar karena luas
kotak pasta gigi lebih besar daripada luas
kotak sabun mandi

Skor maksimal
4 Ibu guru meminta Rita untuk membuat kotak pilihan jawaban anak :
berbentuk balok dengan ukuran panjang kotak 15 1) Luas kertas 1
cm, lebar kotak 10 cm dan tinggi kotak 5 cm.
sehingga Rita membuat jaring-jaring kotak
tersebut diatas kertas. Bantulah Rani memilih
salah satu bentuk jaring-jaring dari kotak tersebut
15
dan tentukanlah luas kertas yang dibutuhkan
Rani?

2

1

7

4
5 cm

10cm

Panjang kertas = 15 + 10 + 15 = 40cm
Lebar kertas = 15 + 5 + 15 + 5 = 40cm
Luas kertas = panjang x lebar
= 40 cm x 40 cm
= 1600 cm2
Jadiluas kertas yang dibutuhkan oleh Rita
apabila menggunakan jaring-jaring no. 1
adalah 1600 cm2
2) Luas kertas 2

Panjang kertas = 10 + 15 + 10 +15 =50cm
Lebar kertas = 10 + 5 + 10 = 25cm
Luas kertas = panjang x lebar
= 50 cm x 25 cm
= 1250 cm2
Jadiluas kertas yang dibutuhkan oleh Rita
apabila menggunakan jaring-jaring no. 2
adalah 1250 cm2

4
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3) Luas kertas 3

Panjang kertas = 10 + 15 + 10 = 35cm
Lebar kertas = 5 + 10 + 5 +10 = 30cm
Luas kertas = panjang x lebar
= 35 cm x 30 cm
= 1050 cm2
Jadiluas kertas yang dibutuhkan oleh Rita
apabila menggunakan jaring-jaring no. 3
adalah 1050 cm2
4) Luas kertas 4

Panjang kertas = 5 + 10 + 5 +10 = 30cm
Lebar kertas = 5 + 15 + 5 = 25cm
Luas kertas = panjang x lebar
= 30 cm x 25 cm
= 750 cm2
Jadiluas kertas yang dibutuhkan oleh Rita
apabila menggunakan jaring-jaring no. 4
adalah 750 cm2
5) Luas kertas 5

Panjang kertas = 5 + 15 + 5 +15 = 40cm
Lebar kertas = 5 + 10 + 5 = 20cm
Luas kertas = panjang x lebar
= 40 cm x 20 cm
= 800 cm2
Jadiluas kertas yang dibutuhkan oleh Rita
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apabila menggunakan jaring-jaring no. 5
adalah 800 cm2
6) Luas kertas 6

Panjang kertas = 15 + 10 + 15 +10 =50cm
Lebar kertas = 15 + 5 + 15 = 35cm
Luas kertas = panjang x lebar
= 50 cm x 35 cm
= 1750 cm2
Jadiluas kertas yang dibutuhkan oleh Rita
apabila menggunakan jaring-jaring no. 6
adalah 1750 cm2

Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal (24)

8
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Soal Evaluasi
Siklus III Pertemuan II
Nama :

No. absen:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !
1) Sebuah Bak mandi milik pak Doni ukuran panjang sisinya yaitu 30 cm.

Bagian depan

pak Doni ingin mengecat bagian depan dari bak mandi tersebut. Berapa luas daerah yang akan di cat
oleh pak Doni ?
Diketahui : panjang sisi = …
Ditanyakan:
Jawab:
Luas sisi depan Bak Mandi = luas persegi
=…x…
=…
Jadi luas daerah yang harus dicat oleh pak Doni adalah …
2) Kiki mempunyai kotak dengan sisi yang sama panjang yaitu 20 cm. Kiki akan mengecat seluruh bagian
kotaknnya tersebut. Berapakah luas permukaan kotak yang akan dicat oleh Kiki?

Diketahui : kotak Dina
Panjang sisi = …
Ditanyakan :
Jawab :
Luas permukaan kotak = 6 (s x s)
=…
=…
Jadi luas permukaan kotak yang akan dicat oleh Kiki adalah…
3) Bak mandi tertutup milik pak Ridho luasnya 2000 cm2, sedangkan bak mandi tertutup milik pak Ahmad
panjang sisinya 30 cm.
Luas bak mandi milik pak Ridho lebih besar dari bak mandi milik pak Ahmad. Benar ataukah salah?
Jelaskan alasanmu !

431

Diketahui :
Luas bak mandi pak Ridho = ....
Panjang sisi bak mandi pak ahmad = ...
Luas Bak Mandi pak Ahmad = 6 (s x s)
= 6 (… x …)
= 6 x ....
= ....
Jadi pernyataan tersebut ….. karena luas bak mandi milik pak ridho ..... dari luas bak mandi pak ahmad.
4) Ibu Desi mempunyai kertas karton dengan luas 3000 cm2. Ibu desi akan membuat kotak kue berbentuk
kubus. Rancanglah panjang sisi kotak kue yang akan dibuat bu Desi! Berapa kotak kue yang dapat
dibuat ?
Diketahui : L karton = ....
Ditanyakan = ....
Jawab = ....
Rancanganku :
Sisi = ....
Luas kotak kue = 6 (s x s)
= 6 (… x …)
= 6 x ....
= ....
Jadi kotak kue dengan panjang sisi ....cm dapat dibuat sebanyak .... buah.
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi
Siklus III Pertemuan II
No.
5)

Soal

Kunci jawaban

Sebuah Bak mandi milik pak Doni ukuran panjang
sisinya yaitu 30 cm. pak doni ingin mengecat bagian
depan dari bak mandi tersebut. Berapa luas daerah
yang akan di cat oleh pak Doni ?

Diketahui : panjang sisi = 30 cm
Ditanyakan: Berapa luas daerah yang
akan di cat oleh pak Doni ?
Jawab:
Luas sisi depan Bak Mandi = luas persegi
= 30 x 30
= 90
Jadi luas daerah yang harus dicat oleh pak
Doni adalah 90 cm2

Skor maksimal
2 Kiki mempunyai kotak dengan sisi yang sama
panjang yaitu 20 cm. Kiki akan mengecat seluruh
bagian kotaknnya tersebut. Berapakah luas
permukaan kotak yang akan dicat oleh Kiki?
Diketahui : kotak Dina
S=…
Ditanyakan :
Jawab :
Luas permukaan kotak = 6 (s x s)
=…
=…
Jadi luas permukaan kotak yang akan dicat oleh
DinaKiki adalah…

Skor maksimal
3 Bak mandi milik pak Ridho luasnya 2000 cm2,
sedangkan bak mandi milik pak Ahmad panjang
sisinya 30 cm. luas bak mandi milik pak Ridho lebih
besar dari bak mandi milik pak Ahmad. Benar
ataukah salah? Jelaskan alasanmu !

cm2. Ibu desi akan membuat kotak kue berbentuk
kubus. Rancanglah panjang sisi kotak kue yang akan

1

1

4
Diketahui : kotak kiki
S = 20 cm
Ditanyakan : Berapakah luas
permukaan kotak yang akan dicat oleh
Kiki?
Jawab :
Luas permukaan kotak = 6 (s x s)
= 6 (20 x 20)
= 6 x 400
= 2400 cm2
Jadi luas permukaan kotak yang akan
dicat oleh DinaKiki adalah 2400 cm2

1
1

1
1

4
Diketahui :
Luas bak mandi pak Ridho = 2000 cm2
Panjang sisi bak mandi pak ahmad = 30
cm
Luas Bak Mandi pak Ahmad = 6 (s x s)
= 6 (30 x 30)
= 6 x 900.
= 5400 cm2
Jadi pernyataan tersebut Salah karena luas
bak mandi milik pak ridho lebih kecil dari
luas bak mandi pak ahmad.

Skor maksimal
Ibu Desi mempunyai kertas karton dengan luas 3000
4

Skor
1
1

Diketahui: L kertas kado 3000 cm2
Ditanyakan: Rancanglah panjang sisi
kotak kado ibu Mika! Berapa kotak kado

2
1

2

1

6
2
2
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dibuat bu Desi! Berapa kotak kue yang dapat dibuat ?

Skor maksimal
Penilaian :
Nilai =
Keterangan :
B = jumlah perolehan skor jawaban pada tiap butir soal
St = skor maksimal (22)

yang dapat dibuat?
Jawab:
Pilihan jawaban yang dijawab siswa
a. sisi : 10 cm
Luas kertas kado = 6 (s x s)
= 6 (10 x 10)
= 600 cm2
Jadi, kotak kado yang dibuat dengan
sisi 10 cm ada 5 buah
b. sisi: 14 cm
Luas kertas kado = 6 (s x s)
= 6 (14 x 14)
= 1176 cm2
Jadi, kotak kado yang dibuat dengan sisi
14 cm ada 2 buah.

2

2

8
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Lampiran 9
HASIL OBSERVASI
KETERAMPILAN GURU
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1
No

Indikator keterampilan guru

1
2

Persiapan pembelajaran
Melaksanakan kegiatan pendahuluan
Menggunakan komik untuk menyajikan
3
masalah kontekstual
Membimbing siswa memahami masalah
4
kontekstual yang terdapat dalam komik
Mengarahkan
siswa
belajar
secara
5
berkelompok
Membimbing siswa aktif berdiskusi dalam
6
kelompok
Memberikan kesempatan kepada siswa
7
untuk bertukar informasi hasil diskusi
melalui metode Tari Bambu
Mengelola kelas dalam kegiatan bertukar
8
informasi
Mengarahkan siswa menemukan strategi
9
terbaik menyelesaikan masalah
10 Melaksanakan kegiatan penutup
Jumlah skor keterampilan guru

Deskriptor
a
√
√

b
√
√

√

c

Skor
d
2
2

√

2

√

√

2

√

√

2

√

√

2

√

√

2

√

1

√

√

2

√

√

2
19

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2
No
1
2

Indikator keterampilan guru

Persiapan pembelajaran
Melaksanakan kegiatan pendahuluan
Menggunakan komik untuk menyajikan
3
masalah kontekstual
Membimbing siswa memahami masalah
4
kontekstual yang terdapat dalam komik
Mengarahkan
siswa
belajar
secara
5
berkelompok
Membimbing siswa aktif berdiskusi dalam
6
kelompok
Memberikan kesempatan kepada siswa
7
untuk bertukar informasi hasil diskusi
melalui metode Tari Bambu
Mengelola kelas dalam kegiatan bertukar
8
informasi
Mengarahkan siswa menemukan strategi
9
terbaik menyelesaikan masalah
10 Melaksanakan kegiatan penutup
Jumlah skor keterampilan guru

Deskriptor
a
√
√

b
√
√

c
√

√

√

Skor
d
√
√

4
3
2

√

√

2

√

√

2

√
√

√

√

√

√

3

√

√

4

√

√

2

√

√

√

√

3
√

3
28
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1
No

Indikator keterampilan guru

1
2

Persiapan pembelajaran
Melaksanakan kegiatan pendahuluan
Menggunakan komik untuk menyajikan
3
masalah kontekstual
Membimbing siswa memahami masalah
4
kontekstual yang terdapat dalam komik
Mengarahkan
siswa
belajar
secara
5
berkelompok
Membimbing siswa aktif berdiskusi dalam
6
kelompok
Memberikan kesempatan kepada siswa
7
untuk bertukar informasi hasil diskusi
melalui metode Tari Bambu
Mengelola kelas dalam kegiatan bertukar
8
informasi
Mengarahkan siswa menemukan strategi
9
terbaik menyelesaikan masalah
10 Melaksanakan kegiatan penutup
Jumlah skor keterampilan guru

Deskriptor
a
√

b
√
√

c
√

√

√

√

√

√

√

√

√

Skor
D
√
√

4
2
2
3
2

√

√

√

√

√

√

3
4

√

√

√

√

√

√

√

2
3

√

3
28

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2
No
1
2

Indikator keterampilan guru

Persiapan pembelajaran
Melaksanakan kegiatan pendahuluan
Menggunakan komik untuk menyajikan
3
masalah kontekstual
Membimbing siswa memahami masalah
4
kontekstual yang terdapat dalam komik
Mengarahkan
siswa
belajar
secara
5
berkelompok
Membimbing siswa aktif berdiskusi dalam
6
kelompok
Memberikan kesempatan kepada siswa
7
untuk bertukar informasi hasil diskusi
melalui metode Tari Bambu
Mengelola kelas dalam kegiatan bertukar
8
informasi
Mengarahkan siswa menemukan strategi
9
terbaik menyelesaikan masalah
10 Melaksanakan kegiatan penutup
Jumlah skor keterampilan guru

Deskriptor
a
√
√

Skor

b
√
√

c
√

d
√
√

√

√

√

√

√

√

3

√

√

√

3

√

√

√

√

√

√

√

4
3
3

3
4

√

√

√

√

√

√

√

√

2
3

√

4
32

437

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III Pertemuan 1
No

Deskriptor

Indikator keterampilan guru

1
2

Persiapan pembelajaran
Melaksanakan kegiatan pendahuluan
Menggunakan komik untuk menyajikan
3
masalah kontekstual
Membimbing siswa memahami masalah
4
kontekstual yang terdapat dalam komik
Mengarahkan
siswa
belajar
secara
5
berkelompok
Membimbing siswa aktif berdiskusi dalam
6
kelompok
Memberikan kesempatan kepada siswa
7
untuk bertukar informasi hasil diskusi
melalui metode Tari Bambu
Mengelola kelas dalam kegiatan bertukar
8
informasi
Mengarahkan siswa menemukan strategi
9
terbaik menyelesaikan masalah
10 Melaksanakan kegiatan penutup
Jumlah skor keterampilan guru

a
√
√

Skor

b
√
√

c
√

d
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4
3
3
4
3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3
4

√

3
3

√

4
34

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III Pertemuan 2
No
1
2

Deskriptor

Indikator keterampilan guru

Persiapan pembelajaran
Melaksanakan kegiatan pendahuluan
Menggunakan komik untuk menyajikan
3
masalah kontekstual
Membimbing siswa memahami masalah
4
kontekstual yang terdapat dalam komik
Mengarahkan
siswa
belajar
secara
5
berkelompok
Membimbing siswa aktif berdiskusi dalam
6
kelompok
Memberikan kesempatan kepada siswa
7
untuk bertukar informasi hasil diskusi
melalui metode Tari Bambu
Mengelola kelas dalam kegiatan bertukar
8
informasi
Mengarahkan siswa menemukan strategi
9
terbaik menyelesaikan masalah
10 Melaksanakan kegiatan penutup
Jumlah skor keterampilan guru

a
√
√

Skor

b
√
√

c
√

d
√
√

√

√

√

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

3

√

4
3
3

4
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4
3

√

4
36

Semarang, April 2015
Kolaborator,
Subiyati, S.Pd.
NIP. 19621009 198201 2 006
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Lampiran 10
HASIL OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA

439

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1
N
o

Indikator

1

Mempersiapkan diri mengikuti
pembelajaran

2

Menanggapi apersepsi sesuai
dengan materi

3

Mengamati komik yang
diberikan

4

Memahami permasalahan
realistik dalam komik

5

Melakukan diskusi secara
berkelompok

6

Bertukar informasi hasil diskusi
dengan metode Tari Bambu

7

Memiliki sikap positif terhadap
pembelajaran

8

Menemukan strategi pemecahan
terbaik

9

Menyimpulkan hasil
pembelajaran

1
0

Mengerjakan soal evaluasi
Jumlah skor

ds
kr
ip
tr
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

Tampak
D
A

A
P

A
S

W
A

P
B

A
B

D
K

D
S

H
A

F
I

√
√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
20

√
√
23

√
10

√
√
15

√

√

√

√

√
√
19

√

√

16

12

20

2

22

2,2

16

1,6

19

1,9

14

1,4

29

2,9

14

1,4

15

1,5

19

1,9

√

√
√
√

√

Ratarata

√

√
√
√

√

Jml skor

√

√

√
√
√
√

√

16

1,6

19

27

14

184

18,4

Semarang, April 2015
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2
N
o

Indikator

1

Mempersiapkan diri mengikuti
pembelajaran

2

Menanggapi apersepsi sesuai
dengan materi

3

Mengamati komik yang
diberikan

4

Memahami permasalahan
realistik dalam komik

5

Melakukan diskusi secara
berkelompok

6

Bertukar informasi hasil diskusi
dengan metode Tari Bambu

ds
kr
ip
tr
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

7

8

9

1
0

Memiliki sikap positif terhadap
pembelajaran

Menemukan strategi pemecahan
terbaik

Menyimpulkan hasil
pembelajaran

Mengerjakan soal evaluasi

Jumlah skor

a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

Tampak
D
A

A
P

A
S

W
A

P
B

A
B

D
K

D
S

H
A

F
I

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
19

√
√

18

24

√
√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
17

√
√

√
√

√
√

√
15

19

17

√
√
√
√
√
√
31

Ratarata

20

2

17

1,7

17

1,7

19

1,9

16

1,6

29

2,9

16

1,6

20

2

20

2

18

1,8

192

19,2

√

√
√

√

√
√
√

18

√
√

√

√

√
√

√
√

Jml skor

√

√
√

13
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1
N
o

Indikator

1

Mempersiapkan diri mengikuti
pembelajaran

2

3

4

Menanggapi apersepsi sesuai
dengan materi

Mengamati komik yang
diberikan

Memahami permasalahan
realistik dalam komik

5

Melakukan diskusi secara
berkelompok

6

Bertukar informasi hasil diskusi
dengan metode Tari Bambu

7

Memiliki sikap positif terhadap
pembelajaran

8

Menemukan strategi pemecahan
terbaik

9

Menyimpulkan hasil
pembelajaran

1
0

Mengerjakan soal evaluasi

Jumlah skor

ds
kr
ip
tr
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

Tampak
Jml skor

Ratarata

22

2,2

18

1,8

16

1,6

20

2

17

1,7

24

2,4

18

1,8

21

2,1

21

2,1

√

19

1,9

13

197

19,7

D
A

A
P

A
S

W
A

P
B

A
B

D
K

D
S

H
A

F
I

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√

√
√

√
√
√
√

25

12

18

17

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√
√

√
√
√
√

√
20

√

19

24

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√
√
√

√
√

√
√

√

16

32

442

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2
N
o

Indikator

1

Mempersiapkan diri mengikuti
pembelajaran

2

Menanggapi apersepsi sesuai
dengan materi

3

Mengamati komik yang
diberikan

4

Memahami permasalahan
realistik dalam komik

5

Melakukan diskusi secara
berkelompok

6

Bertukar informasi hasil diskusi
dengan metode Tari Bambu

7

Memiliki sikap positif terhadap
pembelajaran

8

Menemukan strategi pemecahan
terbaik

9

Menyimpulkan hasil
pembelajaran

1
0

Mengerjakan soal evaluasi

Jumlah skor

ds
kr
ip
tr
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

Tampak
D
A

A
P

A
S

W
A

P
B

A
B

D
K

D
S

H
A

F
I

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√
21

24

19

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

21

17

31

17

√
√

√
√
√

√

√

21

32

√
√

18

Ratarata

25

2,5

25

2,5

18

1,8

22

2,2

19

1,9

32

3,2

18

1,8

18

1,8

22

2,2

22

2,2

221

22,1

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√

Jml skor
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III Pertemuan 1
N
o

Indikator

1

Mempersiapkan diri mengikuti
pembelajaran

2

Menanggapi apersepsi sesuai
dengan materi

3

Mengamati komik yang
diberikan

4

Memahami permasalahan
realistik dalam komik

5

6

7

Melakukan diskusi secara
berkelompok

Bertukar informasi hasil diskusi
dengan metode Tari Bambu

Memiliki sikap positif terhadap
pembelajaran

8

Menemukan strategi pemecahan
terbaik

9

Menyimpulkan hasil
pembelajaran

1
0

Mengerjakan soal evaluasi

Jumlah skor

ds
kr
ip
tr
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

Tampak
D
A

A
P

A
S

W
A

P
B

A
B

D
K

D
S

H
A

F
I

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√

√

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

21

27

18

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

22

33

20

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

33

19

33

13

√

√

√

28

2,8

24

2,4

21

2,1

23

2,3

25

2,5

26

2,6

23

2,3

22

2,2

22

2,2

25

2,5

239

23,9

√

√
√

√
√
√

Ratarata

√

√
√

√
√
√

Jml skor

√
√

√
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III Pertemuan 2
N
o

Indikator

1

Mempersiapkan diri mengikuti
pembelajaran

2

Menanggapi apersepsi sesuai
dengan materi

3

Mengamati komik yang
diberikan

4

Memahami permasalahan
realistik dalam komik

5

Melakukan diskusi secara
berkelompok

6

Bertukar informasi hasil diskusi
dengan metode Tari Bambu

7

Memiliki sikap positif terhadap
pembelajaran

8

Menemukan strategi pemecahan
terbaik

9

Menyimpulkan hasil
pembelajaran

1
0

Mengerjakan soal evaluasi

Jumlah skor

ds
kr
ip
tr
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

Tampak
D
A

A
P

A
S

W
A

P
B

A
B

D
K

D
S

H
A

F
I

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
23

27

23

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
26

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√

√
31

24

33

21

√

√
√

√

√

34

Ratarata

30

3

29

2,9

26

2,6

24

2,4

25

2,5

33

3,3

25

2,5

22

2,2

24

2,4

25

2,5

263

26,3

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Jml skor

√

√
√
√

√
√

√
21
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Lampiran 11
HASIL OBSERVASI IKLIM
PEMBELAJARAN

446

Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I Pertemuan 1
No

Indikator

Kondisi kenyamanan
lingkungan belajar
Interaksi dalam
2
pembelajaran
Jumlah skor iklim pembelajaran
1

a

Deskriptor
b
c

D

Skor

√

√

-

-

2

√

√

√

-

3
5

Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2
No

Indikator

Kondisi kenyamanan
lingkungan belajar
Interaksi dalam
2
pembelajaran
Jumlah skor iklim pembelajaran
1

a

Deskriptor
b
c

d

Skor

√

√

-

-

2

√

√

√

-

3
5

Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1
No

Indikator

Kondisi kenyamanan
lingkungan belajar
Interaksi dalam
2
pembelajaran
Jumlah skor iklim pembelajaran
1

a

Deskriptor
b
c

D

Skor

√

-

√

-

2

√

√

√

-

3
5

Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2
No

Indikator

Kondisi kenyamanan
lingkungan belajar
Interaksi dalam
2
pembelajaran
Jumlah skor iklim pembelajaran
1

a

Deskriptor
b
c

d

Skor

√

√

-

√

3

√

√

√

-

3
6

Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus III Pertemuan 1
N

Indikator

Deskriptor

Skor

447

o

a

b

Kondisi kenyamanan
√
lingkungan belajar
Interaksi dalam
2
√
pembelajaran
Jumlah skor iklim pembelajaran

√

1

√

c

√

d
√

3

√

4
7

Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus III Pertemuan 2
N
o

Indikator

a

Kondisi kenyamanan
√
lingkungan belajar
Interaksi dalam
2
√
pembelajaran
Jumlah skor iklim pembelajaran
1

Deskriptor
b
c
D
√
√

√

Skor

√

3

√

4
7

Semarang, April 2015
Kolaborator,

Subiyati, S.Pd.
NIP. 19621009 198201 2 006

448

Lampiran 12
HASIL OBSERVASI
KUALITAS MATERI
PEMBELAJARAN

449

Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I Pertemuan 1
N
o

Indikator

Deskriptor
a
B
c
d

Kesesuaian materi dengan
√
kompetensi yang harus dicapai
Konten atau isi materi
2
√
pembelajaran
Jumlah skor kualitas materi pembelajaran
1

Skor

√

√

-

3

√

-

-

2
5

Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2
N
o

Indikator

a

Kesesuaian materi dengan
√
kompetensi yang harus dicapai
Konten atau isi materi
2
√
pembelajaran
Jumlah skor kualitas materi pembelajaran
1

Deskriptor
B
c
d

Skor

√

√

-

3

√

√

-

3
6

Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1
N
o

Indikator

Deskriptor
a
B
c
d

Kesesuaian materi dengan
√
kompetensi yang harus dicapai
Konten atau isi materi
2
√
pembelajaran
Jumlah skor kualitas materi pembelajaran
1

Skor

√

√

-

3

√

√

-

3
6

Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2
N
o

Indikator

a

Kesesuaian materi dengan
√
kompetensi yang harus dicapai
Konten atau isi materi
2
√
pembelajaran
Jumlah skor kualitas materi pembelajaran
1

Deskriptor
B
c
d

Skor

√

√

√

4

√

√

√

4
8

Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus III Pertemuan 1
N

Indikator

Deskriptor

Skor

450

o

a
Kesesuaian materi dengan
1
√
kompetensi yang harus dicapai
Konten atau isi materi
2
√
pembelajaran
Jumlah skor kualitas materi pembelajaran

B

c

d

√

√

√

4

√

√

√

4
8

Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus III Pertemuan 2
N
o

Indikator

a

Kesesuaian materi dengan
√
kompetensi yang harus dicapai
Konten atau isi materi
2
√
pembelajaran
Jumlah skor kualitas materi pembelajaran
1

Deskriptor
B
c
d

Skor

√

√

√

4

√

√

√

4
8

Semarang, April 2015
Kolaborator,

Subiyati, S.Pd.
NIP. 19621009 198201 2 006

451

Lampiran 13
HASIL OBSERVASI
KUALITAS MEDIA
PEMBELAJARAN

452

Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I Pertemuan 1
N
o

Indikator

a

Kesesuaian komik dengan
√
materi pembelajaran
Memfasilitasi siswa memahami
2
√
permasalahan yang disajikan
Memfasilitasi interaksi
3
√
pembelajaran
Kebermanfaatan komik bagi
4
√
guru dan siswa
Jumlah skor kualitas media pembelajaran
1

Deskriptor
b
c

d

Skor

√

√

√

4

-

√

√

3

√

√

-

3

√

√

-

3
13

Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2
N
o

Indikator

a

Kesesuaian komik dengan
√
materi pembelajaran
Memfasilitasi siswa memahami
2
√
permasalahan yang disajikan
Memfasilitasi interaksi
3
√
pembelajaran
Kebermanfaatan komik bagi
4
√
guru dan siswa
Jumlah skor kualitas media pembelajaran
1

Deskriptor
b
c

d

Skor

√

√

√

4

-

√

√

3

√

√

-

3

√

√

√

4
14

Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1
N
o

Indikator

a

Kesesuaian komik dengan
√
materi pembelajaran
Memfasilitasi siswa memahami
2
√
permasalahan yang disajikan
Memfasilitasi interaksi
3
√
pembelajaran
Kebermanfaatan komik bagi
4
√
guru dan siswa
Jumlah skor kualitas media pembelajaran
1

Deskriptor
b
c

d

Skor

√

√

√

4

√

√

-

3

-

√

√

3

√

√

√

4
14

Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2

453

N
o

Indikator

a

Kesesuaian komik dengan
√
materi pembelajaran
Memfasilitasi siswa memahami
2
√
permasalahan yang disajikan
Memfasilitasi interaksi
3
√
pembelajaran
Kebermanfaatan komik bagi
4
√
guru dan siswa
Jumlah skor kualitas media pembelajaran
1

Deskriptor
b
c

d

Skor

√

√

√

4

√

√

√

4

√

√

√

4

√

√

√

4
16

Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus III Pertemuan 1
N
o

Indikator

a

Kesesuaian komik dengan
√
materi pembelajaran
Memfasilitasi siswa memahami
2
√
permasalahan yang disajikan
Memfasilitasi interaksi
3
√
pembelajaran
Kebermanfaatan komik bagi
4
√
guru dan siswa
Jumlah skor kualitas media pembelajaran
1

Deskriptor
b
c

d

Skor

√

√

√

4

√

√

√

4

√

√

√

4

√

√

√

4
16

Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus III Pertemuan 2
N
o

Indikator

a

Kesesuaian komik dengan
√
materi pembelajaran
Memfasilitasi siswa memahami
2
√
permasalahan yang disajikan
Memfasilitasi interaksi
3
√
pembelajaran
Kebermanfaatan komik bagi
4
√
guru dan siswa
Jumlah skor kualitas media pembelajaran
1

Deskriptor
b
c

d

Skor

√

√

√

4

√

√

√

4

√

√

√

4

√

√

√

4
16

Semarang, April 2015
Kolaborator,

Subiyati, S.Pd.
NIP. 19621009 198201 2 006

454

Lampiran 14
HASIL OBSERVASI
KARAKTER SISWA

455

Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus I Pertemuan 1

Semarang, April 2015

456

Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus I Pertemuan 2

Semarang, April 2015

Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus II Pertemuan 1

457

Semarang, April 2015

Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus II Pertemuan 2

458

Semarang, April 2015

Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus III Pertemuan 1

459

Semarang, April 2015

Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus III Pertemuan 2

460

Semarang, April 2015

461

Lampiran 15
REKAPITULASI HASIL
BELAJAR SISWA

462

REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I
Nama Siswa
AP
ASP
DA
FA
WA
AM
APB
AB
AS
ANS
AD
ADP
AH
BB
DK
DS
FN
FD
FA
HA
HAP
KA
LA
MA
MAB
MR
MS
NH
NE
RS
SA
TM
TD
WU
ZF
DN
NH
FI
RA

Skor Pert 1
9
7
5
7
3
15
12
3
10
14
9
8
8
10
7
8
12
11
8
15
6
8
14
10
10
10
5
3
7
11
14
10
7
13
9
7

Skor pert 2
12
9
5
10
10
14
13
6
12
14
11
12
8
7
6
7
15
14
14
15
9
11
15
13
14
14
5
9
10
10
12
15
13
12
13
15
6
9

Jumlah
21
16
10
17
13
29
25
9
22
28
20
20
16
17
13
15
27
25
22
30
15
19
29
23
24
24
10
9
13
17
23
15
27
0
22
20
28
15
16

Nilai
65,62
50
31,25
53,12
40,62
90,62
78,12
28,12
68,75
87,5
62,5
62,5
50
53,12
40,62
46,87
84,37
78,12
68,75
93,75
46,87
59,37
90,62
71,87
75
75
31,25
56,25
40,62
53,12
71,87
93,75
84,37
0
68,75
62,5
87,5
46,87
50

Keterangan
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II
Nama Siswa
AP
ASP
DA
FA
WA
AM
APB
AB
AS
ANS
AD
ADP
AH
BB
DK
DS
FN
FD
FA
HA
HAP
KA
LA
MA
MAB
MR
MS
NH
NE
RS
SA
TM
TD
WU
ZF
DN
NH

Skor Pert 1
9
12
11
14
9
22
19
10
13
16
13
16
18
11
13
13
18
20
18
21
16
20
24
20
16
16
7
19
16
11
19
23
20
12
17
17

Skor pert 2
9
9
7
8
5
8
12
9
8
9
12
9
9
10
9
6
9
9
11
9
6
9
8
10
8
8
5
8
8
9
8
8
5
4
8
8

Jumlah
18
21
18
22
14
30
31
19
21
25
25
25
27
21
22
19
27
29
18
32
25
26
33
28
26
24
15
24
24
19
28
31
28
5
16
25
25

Nilai
50
58,33
50
61
38,89
83,33
86
52,78
58,33
69,44
69,44
69,44
75
58,33
61
52,78
75
80,56
75
88,89
69,44
72,22
91,67
77,78
72,22
66,67
41,67
66,67
66,67
52,78
77,78
86
77,78
41,67
44,44
69,44
69,44

Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
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FI
RA

18
15

5
9

23
24

63,89
66,67

Tuntas
Tuntas

REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III
Nama Siswa
AP
ASP
DA
FA
WA
AM
APB
AB
AS
ANS
AD
ADP
AH
BB
DK
DS
FN
FD
FA
HA
HAP
KA
LA
MA
MAB
MR
MS
NH
NE
RS
SA
TM
TD
WU
ZF

Skor Pert 1
17
11
19
20
14
24
17
17
20
18
13
15
18
17
15
15
20
21
20
17
21
13
24
20
11
15
8
20
19
15
21
20
17
20
17

Skor pert 2
17
15
13
13
18
18
21
15
17
22
19
20
17
13
15
7
21
17
17
22
16
20
22
22
18
14
11
16
15
21
21
18
15
19
18

Jumlah
34
26
32
33
32
42
38
32
37
40
32
35
35
30
30
22
41
38
37
39
37
33
46
42
29
29
19
36
34
36
42
38
32
39
35

Nilai
73,91
56,52
69,56
71,73
69,56
91,3
82,6
69,56
80,43
86,95
69,56
76,1
76,1
65,21
65,21
47,82
89,13
82,6
80,43
84,78
80,43
71,74
100
91,3
63
63
41,3
78,26
73,91
78,26
91,3
82,6
69,56
84,78
76,1

Keterangan
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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DN
NH
FI
RA

23
18
10
-

15
22
11
-

38
40
21
0

82,6
86,95
45,65
0

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
-
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Lampiran 16
CATATAN LAPANGAN
PENELITIAN

467

468

469

470

471

472

473

Lampiran 17
FOTO-FOTO PENELITIAN

474

FOTO-FOTO PENELITIAN

1. Guru memperkenalkan masalah realistik
melalui komik

2. Siswa memahami isi komik

3. Siswa berdiskusi memnyelesaikan
masalah dalam komik

4. Guru memberikan arahan dan bimbingan

5. Bertukar hasil diskusi antar kelompok
melalui metode Tari Bambu

6. Bergeser bergantian pasangan kelompok

475

7. Guru dan Siswa membahas soal hasil
diskusi

8. Menemukan strategi terbaik

9. Merumuskan kesimpulan

10. Siswa mengerjakan soal evaluasi

476

Lampiran 18
HASIL EVALUASI SISWA

477

EVALUASI SISWA SIKLUS I

478

479

EVALUASI SISWA SIKLUS II

480

481

EVALUASI SISWA SIKLUS III

482

483

Lampiran 19
SURAT-SURAT PENELITIAN

484

485

486

