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ABSTRAK

Maya Hartatun, NIM: X9707016. PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA ( JARING - JARING BALOK ) SISWA KELAS V SD N 
PURANA KABUPATEN PEMALANG TAHUN AJARAN 2009 / 2010. 
Penelitian Tindakan Kelas, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan model 
pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar matematika  ( jaring –
jaring balok) pada siswa dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi 
guru dan siswa dalam pelaksanaan penggunaan model pembelajaran kontekstual 
pada siswa kelas V SD N Purana.

Penelitian ini disusun dengan metode Penelitian Tindakan Kelas, Subyek 
penelitian adalah siswa kelas V SD N Purana Kabupaten Pemalang yang terdiri 
dari 43 siswa. Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, oservasi, dan 
wawancara.

Setelah dilakukan analisis data hasil penelitian diperoleh kesimpulan pada 
kondisi awal nilai rata-rata kelas V = 62 pada mata pelajaran matematika 
khususnya materi jaring-jaring balok dan masih banyak siswa yang nilainya 
dibawah KKM. Dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual yang 
dilakssiswaan pada siklus I nilai rata-rata kelas menjadi 77 dan siswa yang 
memperoleh nilai di bawah KKM berkurang. Pada siklus II nilai rata-rata kelas 
meningkat lagi menjadi 82 dan tidak ditemuinya siswa yang mendapat nilai 
dibawah KKM untuk mata pelajaran matematika khususnya materi jaring-jaring 
balok. Dari keseluruhan siklus dapat disimpulkan bahwa guru telah mampu 
meningkatkan hasil belajar matematika (jaring-jaring balok)  pada siswa kelas V. 
Setiap siklus selalu membawa dampak positif kearah peningkatan hasil belajar 
siswa kelas V SD N Purana Kabupaten Pemalang Tahun Ajaran 2009 / 2010.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembelajaran ditunjukkan dengan dikuasainya materi 

pembelajaran oleh siswa. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tersebut 

adalah faktor kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan

pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru merupakan motivator di dalam kelas dan

berperan sebagai fasilitator, dimana guru didalam proses belajar mengajar 

sebenarnya hanya membantu dan mengarahkan siswa dalam belajar. Faktor lain 

yang mempengaruhi dan mendukung keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

adalah faktor media dan metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

Keberhasilan pembelajaran salah satunya ditandai dengan penguasaan 

materi pembelajaran oleh siswa. Sebagai tolak ukur penguasaan materi 

pembelajaran oleh siswa ditunjukan oleh perolehan nilai hasil belajar. Akan tetapi 

pada kenyataannya tidak semua pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat 

menunjang keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil yang memuaskan atau 

sesuai dengan standar ketuntasan yang akan dicapai.

Demikian pula yang terjadipada saat melakssiswaan pembelajaran di 

Sekolah Dasar Negeri Purana, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang 

pada semester 2 Tahun Ajaran 2009/2010 yang berlangsung di kelas V untuk mata 

pelajaran Matematika materi pelajaran jarring-jaring balok. Siswa masih belum 

dapat memahami materi tersebut dengan sempurna, dan pada saat guru melakukan 

evaluasi sebagian besar siswa tidak dapat menjawab soal evaluasi dengan 

sempurna sehingga hasil evaluasi siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Hal ini ditandai dengan masih banyaknya nilai di bawah 60, yang artinya nilai 

masih banyak nilai siswa berada di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).
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Dari analisis masalah yang ada, ditemukan beberapa penyebab masalah 

diantaranya: 
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1. Pada saat pembelajaran tentang jaring-jaring balok tidak menggunakan media benda-

benda konkrit tetapi masih menggunakan gambar yang sifatnya masih abstrak

2. Selain itu pada saat pembelajaran siswa tidak dilibatkan secara aktif, guru hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sehingga penyapaian materi kurang 

menarik dan terkesan membosankan.

Pembelajaran seperti di atas mengakibatkan siswa tidak paham tentang jaring-

jaring balok maupun jaring-jaring kubus. Kebanyakan dalam pembelajaran matematika 

guru hanya mengharapkan siswa diam memperhatikan penjelasan guru, sehingga siswa 

cenderung bersifat pasif. Pembelajaran yang seperti itu pada dasarnya bertentangan 

dengan hakikat siswa dalam belajar. Pada pembelajaran matematika seharusnya siswa

dapat berperanserta secara aktif dalam pemecahan masalah. Pembelajaran yang efektif 

seharusnya menyajikan hakikat pendidikan yaitu sebagai proses, produk, dan sikap.

Permasalahan tersebut di atas harus segera dicari jalan keluarnya. Jika dibiarkan 

secara berkelanjutan maka akan mempengaruhi pendidikan di SD Negeri Purana pada 

khususnya dan mutu pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya. Untuk mengatasi 

masalah tersebut maka peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran kontekstual 

pada mata pelajaran matematika dalam materi jaring-jaring balok. Metode ini dipilih 

karena dalam pembelajaran  kontekstual siswa dapat menemukan dan memecahkan 

masalahnya sendiri. Hal ini dikarenakan hakekat metode pembelajaran kontekstual pada 

dasarnya konsep belajarnya adalah belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan 

antara materi yang diajarkan dengan  situasi dunia nyata siswa. Secara garis besar 

pendekatan kontekstual bertujuan menolong para siswa dengan cara melihat makna 

didalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan dengan 

subjek akademik dengan konteks yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari agar 

pembelajaran lebih mengena pada siswa. Karena pada dasarnya belajar merupakan 

sebuah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata di lapangan, 

dan pada akhirnya siswa akan dengan mudah memiliki pengetahuan melalui pangalaman 

nyata dari lapangan dan pada akhirnya siswa akan dengan mudah memiliki pengetahuan 

jika pengetahuan tersebut di kaitkan dengan dunia nyata siswa. Dengan demikian sudah 

nyata bahwa bahwa tahap berfikir siswa usia SD memang sudah seharusnya di kaitkan 

dengan situasi nyata siswa.
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Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka mendorong peneliti untuk 

mencari solusi yang tepat yaitu menggunakan Model Pembelajaran Kontekstual dalam 

Pembelajaran Matematika ( jaring-jaring balok ) siswa kelas V SD N Purana Kabupaten 

Pemalang.

B. Rumusan Masalah dan Pemecahannya

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar balakang permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka 

rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: “Apakah 

penggunaan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar  

matematika (jaring-jaring balok) siswa kelas V SDN Purana Kabupaten Pemalang 

Tahun ajaran 2009/2010?

2. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah di atas peneliti mencoba menerapkan model 

pendekatan Kontekstual, hal ini di karenakan model pembelajaran ini memiliki 

prinsip pembelajaran yang menghubungkan antara materi pelajaran yang di ajarkan 

dengan situasi dunia nyata yang di alami siswa.

Dengan diterapkannya penbelajaran kontekstual dalam pemahaman jarring-jaring 

balok diharapkan dapat membantu siswa lebih aktif dalam pembelajaran dapat 

tercapai hasil belajar dengan maksimal. 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Memperbaiki proses pembelajaran matematika dari pembelajaran yang menjenuhkan 

menjadi pembelajaran yang menyenangkan.

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas V  materi jaring-

jaring balok dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi siswa
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Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika khususnya 

materi jaring-jaring balok.

2. Bagi guru

Sebagai masukan bagi guru dalam meningkatkan kemampuan guru dalam 

menggunakan model pembelajaran kontekstual khususnya pada kelas V materi jaring-

jaring balok mata pelajaran matematika.

3. Bagi sekolah

Sebagai masukan bagi sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru khususnya 

dalam pembelajaran matematika.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA
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A. Kajian Teori

1. Pengertian Model Pembelajaran Kontekstual (CTL)

Menurut Nurhadi (2003) dalam sugiyanto(2008:18) CTL adalah proses 

pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna didalam materi 

akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik 

dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari mereka yaitu dengan konteks keadaan 

pribadi, sosial dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut sistem ini 

meliputi tujuh komponen berikut:

a. Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna

b. Melakukan pekerjaan yang berarti

c. Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri 

d. Melakukan kerjasama

e. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang

f. Berfikir kritis dan kreatif untuk mencapai standar yang tinngi

g. Dan menggunakan penilaian yang autentik

Menurut Johnson dalam sugiyanto (2008:18) ada tiga pilar dalam pembelajaran 

CTL yaitu:

a. CTL memcerminkan prinsip saling ketergantungan

b. CTL Memcerminkan prinsip diferensiasi

c. CTL mencerminkan prinsip pengorganisasian diri

Sedangkan pembelajaran kontekstual menurut Sanjaya dalam sugiyanto 

(2008:21) melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran yaitu:

a. Kontruktivisme (contruktivism)

Adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan baru dalam struktur 

kognitif siswa berdasarkan pengalaman.

b.  Bertanya (Questioning)

c.   Inkuiri (Inquiri)

Artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses 

berfikir secara sistematis. Secara umum dapat di tempuh melalui beberapa langkah 

yaitu: merumuskan masalah, mengajukan hipotesa, mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, dan membuat kesimpulan.
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d.   Masyarakat belajar (Learning Comunity)

Bahwa pengetahuan dan pengalaman siswa banyak dibentuk oleh komunikasi 

dengan orang lain.

e.   Permodelan (Modeling)

Adalah proses pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh yang dapat 

ditiru oleh siswa.

f.   Refleksi (Reflection)

Adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajarinya dengan cara 

mengurutkan dan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran 

yang telah dilalui untuk mendapatkan pemahaman yang dicapai, baik yang positif 

maupun yang negatif.

g.   Penelitian sebenarnya (Autentic Assessment)

Yaitu penilaian nyata yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi 

tentang perkembangan  belajar yang dialami oleh siswa.

Secara garis besar langkah-langkah pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut:

a. Kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksikan sendiri pengetahuan 

dan ketrampilan barunya.

b.  Melakssiswaan sejauh mungkin inkuiri untuk semua topik.

c.  Kembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya.

d.  Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok).

e.  Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.

f.   Melakukan refleksi diakhir pertemuan.

g.  Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pendekatan 

kontekstual dalam proses pembelajarannya diharapkan berlangsung secara alamiah 

yaitu dalam bentuk kegiatan siswa untuk bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru kepada siswa. Stretegi pembelajaran lebih dipentingkan dari

pada hasil.

2. Hasil Belajar
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  Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya ( www.wikipedia.com). Hasil belajar memiliki peranan yang 

penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajarnya. Selanjutnya dari informasi 

tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa tersebut, baik 

untuk keseluruhan kelas maupun untuk individu.

Hasil belajar dibagi menjadi 3 macam yaitu: 

a. Keterampilan dan kebiaasaan

b. Pengetahuan dan pengertian

c. Sikap dan cita-cita

Yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum 

sekolah ( Nana Sudjana dalam www.wikipedia.com ).

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:

a. Faktor internal (dari dalam individu)

Faktor yang mempengaruhi kegitaan ini lebih ditekankan pada faktor dari dalam 

individu yang belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar 

tersebut  adalah faktor psikologis, antara lain yaitu: motivasi, perhatian, 

pengamatan, tanggapan, dan lain sebagainya.

b. Faktor eksternal (dari luar individu yang belajar)

Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan dengan adanya sistem lingkungan 

belajar yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar siswa. 

Adapun faktor yang mempengaruhi adalah mendapatkan pengetahuan, dan 

pembentukan sikap.

Hasil belajar yang diperoleh siswa adalah sebagai akibat dari proses belajar 

yang dilakukan oleh siswa, harus semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh oleh 

siswa, proses belajar merupakan penunjang hasil belajar yang dicapai siswa ( Nana 

Sudjana 1989:111 dalam www.wikipedia.com).

4. Hasil Belajar Matematika

Hasil belajar Matematika adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa

menerima pengalaman belajarnya dalam bidang kajian matapelajaran Matematika. 
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5.  Jaring-Jaring Balok  

a. Pengertian Balok

Balok adalah satu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, 

dimana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang 

yang lain dan segipanjang yang berhadap adalah kongruen (Crayonpedia.org).

Balok adalah bangun yang terdapat enam buah sisi yang berbentuk persegi 

panjang yang membentuk balok (Edukasi.net). Posisinya adalah : sisi alas, sisi 

depan, sisi atas, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan.

b.  Sifat-Sifat Balok

Balok memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1) Sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang.

2) Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki sama panjang.

3) Setiap diagonal pada bidang sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama 

panjang .

4) Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang.

5) Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. 

c. Jaring-Jaring Balok

Jaring-jaring balok diperoleh dengan cara membuka balok tersebut sehingga 

terlihat seluruh permukaan balok. Jaring-jaring balok tersusun atas rangkaian 6 

buah persegi panjang. Rangkaian tersebut terdiri atas tiga pasang persegi yang 

setiap pasangannya memiliki bentuk dan ukuran sama.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring balok 

adalah kerangka balok yang diperoleh ketika kita membuka balok tersebut 

sehingga terlihat seluruh permukaan balok. 

6. Silabus Matematika Kelas 5

Dalam Silabus Kelas 5 Mata pelajaran Matematika memuat:

Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun

Kompetensi Dasar : Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana

Indikator                   :  1. Menggambarberbagai jaring-jaring balok

2. Membuat berbagai jaring-jaring balok
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B. Kerangka Berpikir

Prestasi belajar siswa kelas V SD N Purana Kabupaten Pemalang Tahun ajaran 

2009/2010 untuk mata pelajaran matematika pada materi jaring-jaring balok masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) hal ini terjadi karena pada awal 

pembelajaran guru kurang membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran, siswa 

kurang memperhatikan penjelasan guru, dan guru dalam menyampaikan materi kurang 

menarik sehingga siswa-siswa merasa jenuh. Selain itu guru belum optimal dalam

penggunaan media saat pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 

digunakan model pembelajaran kontekstual.

Model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang 

mgenghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata/yang dialami 

siswa. Pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan 

menolong para siswa melihat makna didalam materi akademik yang mereka pelajari 

dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks kehidupan 

keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka. 

Dengan demikian siswa dapat memahami pengetahuan atau teori, serta dapat memberi 

kemudahan pada siswa untuk memahami pengetahuan dan mampu berperilaku atau 

bertindak sesuai dangan kenyataan atau yang realitas dimasyarakat.

Pada materi jaring-jaring balok menggunakan model pembelajaran kontekstual

diharapkan adanya peningkatan pemahaman siswa, siswa memperhatikan penjelasan 

guru, pembelajaran lebih menarik dan siswa tidak merasa bosan, sehingga hasil belajar 

siswa akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai 

berikut:

Dalam pembelajaran guru dengan menggunakan 
model pembelajaran kontekstual yaitu dengan 
mengaitkan materi dengan dunia nyata yang di 
alami siswa.Dilakukan dalam siklus I dan II 

Dalam pembelajaran matematika (jaring-jaring 
balok) guru belum menggunakan model 
pembelajaran kontekstual:
a. Hasil belajar siswa rendah
b. Pembelajaran tidak menyenangkan
c. Siswa cepat bosan

Kondisi awal

Tindakan

Dalam pembelajaran matematika (jaring-jaring 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



22

Gambar 1 : Kerangka Berpikir

C. Perumusan Hipotesis Tindakan

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuakan 

hipotesis tindakan sebagai berikut:

“Penggunakan Model Pembelajaran Kontekstual dapat Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika ( Jaring-jaring Balok ) Siswa kelas V SDN Purana Kabupaten Pemalang 

Tahun Ajaran 2009/2010.”

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Purana Kabupaten 

Pemalang . Pemilihan tempat didasarkan pada:

a. Merupakan tempat peneliti mengajar sehingga mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitian.

b. Peneliti merupakan tenaga pengajar di SD tersebut sehingga hasil penelitian nanti 

diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran matematika 

materi pelajaran jaring-jaring balok.
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c. Tidak mengganggu tugas mengajar peneliti serta proses balajar mengajar di 

sekolah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2009/20110. Jangka 

waktu penelitian selama 6 bulan dimulai Bulan Januari s/d Juni 2010.  Adapun waktu 

penelitian dapat dilihat pada bagan yang termuat pada lampiran.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah Siswa Sekolah Dasar Negeri Purana 

Kabupaten Pemalang. Siswa yang dijadikan subjek penelitian adalah siswa kelas V 

dengan jumlah 43 siswa yang terdiri dari 27 siswa putra dan 16 siswa putri.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Narasumber dalam penelitian yaitu guru yang mengampu kelas V dan siswa kelas V 

SD Negeri Purana.

2. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kontekstual yang berlangsung di dalam kelas V SD Negeri Purana.

3. Dokumen yang ada meliputi kurikulum, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, foto 

kegiatan pembelajaran, hasil tes siswa, catatan lapangan, serta hasil wawancara 

dengan siswa dan guru. 

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data diatas meliputi:

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan untuk mengamati 

pembelajaran dan memantau selama kegiatan pembelajaran menentukan jaring-jaring 

berbagai bangun ruang sederhana khususnya balok. Tujuan observasi ini adalah untuk 

mengamati pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan, selama pelaksanan tindakan 

dan setelah pelaksanaan tindakan berakhir.
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Observasi siswa difokuskan pada kegiatan pembelajaran, pengamatan dengan 

panduan lembar observasi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para guru dan siswa untuk mencari informasi. 

Guru memperoleh data yang berkenaan dengan pembelajaran dan mengidentifikasi 

jaring-jaring balok baik sebelum pelaksanaan PTK, selama pelaksanaan PTK, dan 

sesudah PTK.

3. Tes

Tes digunakan untuk mengukur keberhasilan PTK berupa tes tertulis dan unjuk 

kerja.

4. Analisis Dokumen

Analisis dokumen digunakan untuk mencocokkan data-data yang diperoleh dari 

berbagai sumber dokumen yaitu RPP, silabus, foto-foto pembelajaran, hasil tes 

tertulis dan unjuk kerja.

E. Tehnik Analisis Data

Pada teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur atau langkah-langkah penilaian tindakan kelas ini terdiri dari beberapa

siklus, namun untuk keiatan PTK ini direncanakan 2 siklus. Tiap siklus ada 3 pertemuan, 

alokasi waktu untuk setiap pertemuan adalah 2 x 35 menit. Prosedur pelaksanaan 

Penilaian Tindakan Kelas ini setiap siklus meliputi: perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi,refleksi.

Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan 

a. Guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menggunakan 

model pembelajaran kontekstual.

b. Menyediakan alat dan media pembelajaran.

c. Membuat instrument observasi.

d. Membuat lembar evaluasi pembelajaran.
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2. Pelaksanaan Tindakan

a. Guru menerapkan rencana pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kontekstual.

b. Siswa belajar matematika materi jaring-jaring balok

3. Observasi

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh guru kelas V (peneliti) bersama 

supervisor. Tugas supervisor adalah mengamati kegiatan guru dan siswa selama 

proses belajar berlangsung. Observasi pada guru difokuskan pada pennyampaian 

materi dan pengorganisasian kelas. 

4. Refleksi

Guru (peneliti) mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan observasi yang dikolaborasikan dengan supervisor. Data yang 

diperoleh selanjutnya disimpulkan bagaimana belajar siswa danbagaimana hasil 

pembelajaran guru, langkah berikutnya adalah refleksi terhadap hasil yang telah 

dikerjakan.Hasil evaluasi pada siklus I digunakan sebagai acuan dalam menyusun 

perencanaan pada siklus II.

Siklus II

1. Perencanaan Tindakan

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I guru (peneliti) mengadakan perbaikan 

rencana pelaksanaan pembelajaran terutama pada peranan guru ketika kegiatan 

pembelajaran. Pada tahap perencanaan ini meliputi:

a. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

b. Menentukan fokus observasi dan aspek yang diamati

c. Menentukan jenis data 

d. Menentukan pelaku observasi (observer)

e. Menyiapkan alat bantu observasi

2. Pelaksanaan Tindakan

a. Guru menerapkan rencana pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kontekstual, akantetapi lebih ditingkatkan lagi.

b. Siswa belajar matematika materi jaring-jaring balok

3. Tahap observasi   
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     Pelaksanaan observasi hampir sama dengan siklus I yaitu peneliti bersama 

supervisor mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

4. Evaluasi dan refleksi

           Mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi yang dipadukan dengan supervisor penelitian. 

Berdasarkan prosedur penelitian di atas, penelitian tindakan kelas yang akan 

dilaksanakan dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini:

Gambar 2. Siklus PTK untuk PJJ S-1 PGSD
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Pra Siklus

Dari hasil nilai siswa pra siklus pelajaran matematika materi jaring-jaring 

balok pada siswa kelasV SDN Purana sebelum menggunakan model pembelajaran 

kontekstual diperoleh data sebagai berikut: dari 43 siswa yang memperoleh nilai 

dibawah KKM  sebanyak  18 anak, sedangkan yang memperoleh nilai daatas KKM 

sebanyak 25 anak. Dengan demikian masih banyak siswa yang masih banyak siswa 

yang memperoleh nilai di bawah KKM pelajaran matematika materi jaring-jaring 

balok masih belum berhasil dengan maksimal, hal ini dikarenakan siswa beranggapan 

bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan sehingga 

menyebabkan hasil belajar matematika siswa masih rendah. Begitupula pada materi 

jaring-jaring balok. Perolehan nilai siswa pada matapelajaran matematika khususnya 

materi jaring-jaring balok sangat menurun, dan masih banyak siswa yang mendapat 

nilai dibawah KKM, hal ini dapat kita lihat pada tabel nilai pra siklus pada lampiran 3

2. Siklus I

Siklus pertama dilaksanakan tanggal 7 April 2010 dengan 3 pertemuan dengan 

mengikut sertakan 43 siswa kelas V SD Negeri Purana. Materi pokok yang diajarkan 
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adalah jaring-jaring balok, mata pelajaran Matematika. Guru dalam menyampaikan 

materi, selain menjelaskan juga lebih menekankan agar siswa menemukan sendiri 

konsep matematika jaring-jaring balok melalui percobaan dan pengamatan yang 

dilakukannya. Sehinnga pelajaran akan lebih mengena pada siswa dan siswa tidak 

merasa jenuh.

Data perencanaan telah tertuang dalam RPP yang dapat dilihat pada lampiran. 

Pada siklus I terdiri dari beberapa tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi.

a. Perencanaan

Adapun perencanaan siklus I dilaksanakan dalam waktu 70 menit. 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan adalah menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Perencanaan RPP mencakup menentukan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dampak 

pengiring, langkah-langkah pembelajaran, alat dan sumber pelajaran, dan 

penilaian. Selain itu guru juga mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung. 

Fasilitas yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran adalah:

1) Ruang Belajar

Ruang belajar yang digunakan adalah gedung sekolah yang digunakan sebagai 

pusat sumber belajar. Guru menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar, seperti kapur, penggaris dan lain sebagainya.

2) Buku Pelajaran

Buku pelajaran matematika kelas V penerbit Erlangga.

3) Alat Peraga

Alat peraga yang dipersiapkan diantaranya kardus bekas yang berbentuk 

balok, kertas manila, gunting, lem, penggaris. 

Selain menyiapkan RPP, guru juga menyiapkan lembar kerja. Dalam 

menyiapkan lembar kerja guru menyiapkan materi yang diajarkan dan 

menyiapkan insrumen penilaian siswa.

Didalam perencanaan guru juga menyiapkan lembar evaluasi yang berisi

soal-soal evaluasi untuk siswa dan juga menyiapkan lembar observasi untuk 

teman sejawat Teman sejawat bertindak sebagai observer yang bertugas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



29

mengobservasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

kemudian hasilnya ditulis dalam lembar observasi.

b. Pelaksanaan 

Pertemuan I

Pada pelaksanaan pertemuan I dimulai dari kegiatan awal yang dimulai 

dengan mengucapkan salam, mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan 

materi yang akan diberikan, kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar 

yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

Pada kegiatan inti dimulai dengan siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang pengertian jaring-jaring balok. Setelah itu siswa membentuk kelompok

kecil , serta menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan dalam kegiatan 

kelompok, misalnya benda-benda berbentuk balok sebanyak 6 buah, seperti: 

kotak tempat pasta gigi, kotak bungkus sabun mandi,kotak tempat kapur.Secara 

berkelompok siswa membuka / membedah kardus dengan gunting secara berbeda-

beda arah pembedahannya.kemudian siswa mencatat hasil temuan mereka tentang 

berbagai macam bentuk jaring-jaring balok dari hasil pembedahan 

tersebut.Setelah itu siswa memaparkan hasil temuannya di depan kelas, dan 

kelompok lain menyimak serta menanggapinya.

Pada kegiatan akhir meliputi beberapa kegiatan yaitu: guru bersama 

dengan siswa menyusun simpulan materi, siswa menjawab soal evaluasi.

Pertemuan II

Pada pelaksanaan pertemuan I dimulai dari kegiatan awal yang dimulai 

dengan mengucapkan salam, mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan 

materi yang akan diberikan, kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar 

yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

Pada kegiatan inti keguiatan yang dilakukan guru adalah menjelaskan 

tentang pengertian jaring-jaring balok.Kemudian siswa membentuk kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa, setiap kelompok menyiapkan alat-

alat yang akan digunakan dalam tugas kelompok ( kertas karton, gunting, lem, 

penggaris).
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Siswa secara berkelompok membuat jaring-jaring balok kemudian membentuk 

jaring-jaring tersebut sehingga sebuah bangun balok. Siswa mengamati hasil 

temuan mereka kemudian memaparkan hasil temuannya di depan kelas, dan 

kelompok lain menyimak serta menanggapinya. Hasil percabaan tersebut 

dikumpulkan, kemudian siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah 

dibahas bersama-sama.

Kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan materi kemudian 

guru memberikan penguatan.

Pertemuan III

Pada pelaksanaan pertemuan III dimulai dari kegiatan awal yang dimulai 

dengan mengucapkan salam, mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan 

materi yang akan diberikan, kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar 

yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

Pada kegiatan inti kegiatan yang dilakukan guru adalah menjelaskan 

tentang pengertian jaring-jaring balok. Kemudian siswa membentuk kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa, setiap kelompok menyiapkan alat-

alat yang akan digunakan dalam tugas kelompok (kertas karton, gunting, lem, 

penggaris). Siswa secara berkelompok membuat jaring-jaring balok kemudian 

membentuk jaring-jaring tersebut menjadi sebuah bangun balok. Jaring-jaring 

balok tersebut bentuknya berbeda dengan jaring-jaring balok yang dibuat siswa 

pada pertemuan kedua . Siswa mengamati hasil temuan mereka kemudian 

memaparkan hasil temuannya di depan kelas, dan kelompok lain menyimak serta 

menanggapinya. Hasil percabaan tersebut dikumpulkan, kemudian siswa 

dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama-sama.

Kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan materi kemudian 

guru memberikan penguatan. 

Dalam kegiatan pelaksanaan ini diperoleh hasil nilai siswa pada siklus I yang 

dapat kita lihat pada lampiran 5

c. Observasi

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh guru kelas V (peneliti) bersama 

observer. Observer adalah teman sejawat yang mengamati kegiatan guru dan 
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siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Hasil pengamatan observer

dimasukan kedalam lembar observasi yang telah disediakan. Adapun hal-hal yang 

akan dinilai antara lain: pra pembelajaran meliputi kegiatan membuka pelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran meliputi pelaksanaan materi pembelajaran strategi  

pembelajaran, manfaat media pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar, 

penggunaan bahasa.

Data hasil observasi tersebut dapat dilihat pada tabel hasil observasi siklus 

I di bawah ini:

Tabel 1

Hasil Observasi pada Siklus I

No Aspek yang diamati Hasil
1. Pra Pembelajaran Baik
2 Kegiatan membuka pelajaran Baik
3 Kegiatan inti pelajaran

a. Pelaksanaan materi pelajaran Cukup
b. Strategi belajar Cukup
c. Pemanfaatan media pembelajaran Baik
d. Penilaian proses dan Hasil Belajar Baik
e. Penggunaan bahasa Baik

4 Penutup Baik
Dari hasil observasi pada siklus I menunjukan kegiatan pembelajaran 

sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi pada pelaksaansiklus II. 

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada instrumen penilaian RPP siklus I

yang ada pada lampiran 10

d. Refleksi

Guru (peneliti) mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan observasi yang dipadukan dengan supervisor. 

Hasil evaluasi dan refleksi siklus I digunakan sebagai acuan dalam menyusun 

perencanaan pada siklus II.

Adapun hasil dari refleksi yang dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat 

diperoleh data sebagai berikut:

1) Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sudah cukup 

berhasil meningkatkan motivasi siswa. 
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2) Dalam proses pembelajaran siswa sudah cukup efektif terlibat dalam kegiatan 

belajar mengajar.

3) Siswa dapat belajar dengan senang, tidak mengalami ketakutan / tekanan.

4) Siswa dalam mengikuti KBM dapat mengikuti pelajaran dan dapat 

bekerjasama dalam kelompoknya.

5) Hasil evaluasi mengalami peningkatkan jika dibandingkan dengan kondisi 

sebelumnya ketika belum menggunakan model pembelajaran kontekstual.

Kelemahan proses pembelajaran pada siklus I:

1) Alokasi waktu yang ditentukan sudah habis akan tetapi kegiatan KBM belum 

selesai.

2) Siswa sangat aktif dan antusias dalam kegiatan KBM sehingga terkesan siswa 

agak gaduh dalam kegiatan praktik.

3) Penggunaan alat peraga masih belum optimal karena media kardus bekas yang 

digunakan jumlahnya 6 sehingga diperoleh jaring-jaring balok sedikit dan 

kurang berfariatif.

4) Kehadiran observer mempengaruhi kegiatan KBM, konsentrasi siswa agak 

terbagi.

Dari hasil observasi dan refleksi maka peneliti harus melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:

1) Sebelum pembelajaran guru menyampaikan kepada siswa bahwa kelas akan di 

observasi dan difoto, hal ini bertujuan agarsiswa terpengaruh dan tidak 

mempengaruhi konsentrasi siswa.

2) Guru agar menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan secara tepat, 

tidak melebihi batas waktu telah ditentukan.

3) Bila memungkinkan agar ditambah medianya (kardus bekas berbentuk balok) 

agar penemuan siswa tentang jaring-jaring balok lebih bervariatif.

4) Guru agar memperhatikan siswa yang gaduh.

3.  Siklus II

Siklus II dilaksanakan tanggal 5 Mei 2010 dengan 3 pertemuan dengan 

mengikut sertakan 43 siswa kelas V. Materi pokok yang disajikan sama dengan siklus 

I, dimana siklus II ini merupakan tindak lanjut dari siklus I. Selain memberi 
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penjelasan, guru mengoptimalkan penggunakan media dalam pembelajaran dan juga 

menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya.

a. Perencanaan Tindakan

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, guru (peneliti) mengadakan 

perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran terutama pada peranan guru pada 

saat kegiatan pembelajaran. Adapun perencanaan siklus  II dilaksanakan dalam 

waktu 70 menit. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan adalah menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Perencanaan RPP mencakup 

menentukan  standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, dampak pengiring, langkah-langkah pembelajaran, alat dan sumber 

pelajaran, dan penilaian. Selain itu guru juga mempersiapkan fasilitas dan sarana 

pendukung. Fasilitas yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran sama 

dengan pada siklus I yaitu:

1) Ruang Belajar

Ruang belajar yang digunakan adalah gedung sekolah yang digunakan sebagai 

pusat sumber belajar. Guru menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar, seperti kapur, penggaris dan lain sebagainya.

2)  Buku Pelajaran

Buku pelajaran matematika kelas V penerbit Erlangga.

3) Alat Peraga

Alat peraga yang dipersiapkan diantaranya kardus bekas yang berbentuk 

balok, kertas manila, gunting, lem, penggaris. 

Selain menyiapkan RPP, guru juga menyiapkan lembar kerja. Dalam 

menyiapkan lembar kerja guru menyiapkan materi yang diajarkan dan 

menyiapkan insrumen penilaian siswa. Didalam perencanaan guru juga 

menyiapkan lembar evaluasi yang berisi soal-soal evaluasi untuk siswa dan juga 

menyiapkan lembar observasi untuk teman sejawat Teman sejawat bertindak 

sebagai observer yang bertugas mengobservasi terhadap proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, kemudian hasilnya ditulis dalam lembar observasi.

b.   Pelaksanaan Tindakan

Pertemuan I 
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Pada pelaksanaan pertemuan I dimulai dari kegiatan awal yang dimulai 

dengan mengucapkan salam, mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan 

materi yang akan diberikan, kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar 

yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

Pada kegiatan inti dimulai dengan siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang pengertian jaring-jaring balok. Setelah itu siswa membentuk kelompok

kecil , serta menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan dalam kegiatan kelompok, 

misalnya benda-benda berbentuk balok, Pada siklus II ini media yang digunakan 

di tambah lagi yang semula sebanyak 6 menjadi 12 buah, benda-benda berbentuk 

balok tersebut seperti: kotak tempat pasta gigi, kotak bungkus sabun mandi,kotak 

tempat kapur.Secara berkelompok siswa membuka / membedah kardus dengan 

gunting secara berbeda-beda arah pembedahannya.kemudian siswa mencatat hasil 

temuan mereka tentang berbagai macam bentuk jaring-jaring balok dari hasil 

pembedahan tersebut.Setelah itu siswa memaparkan hasil temuannya di depan 

kelas, dan kelompok lain menyimak serta menanggapinya.

Pada kegiatan akhir meliputi beberapa kegiatan yaitu: guru bersama dengan 

siswa menyusun simpulan materi, siswa menjawab soal evaluasi.

Pertemuan II

Pada pelaksanaan pertemuan II dimulai dari kegiatan awal yang dimulai 

dengan mengucapkan salam, mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan 

materi yang akan diberikan, kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar 

yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

Pada kegiatan inti keguiatan yang dilakukan guru adalah menjelaskan 

tentang pengertian jaring-jaring balok akan tetapi lebih ditekankan lagi jika 

dibandingkan dengan siklus I. Kemudian siswa membentuk kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 6 siswa, setiap kelompok menyiapkan alat-alat yang 

akan digunakan dalam tugas kelompok ( kertas karton, gunting, lem, penggaris).

Siswa secara berkelompok membuat jaring-jaring balok kemudian 

membentuk jaring-jaring tersebut sehingga sebuah bangun balok. Siswa 

mengamati hasil temuan mereka kemudian memaparkan hasil temuannya di 

depan kelas, dan kelompok lain menyimak serta menanggapinya. Hasil percabaan 
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tersebut dikumpulkan, kemudian siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang 

telah dibahas bersama-sama.

Kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan materi kemudian 

guru memberikan penguatan.

Pertemuan III

Pada pelaksanaan pertemuan III dimulai dari kegiatan awal yang dimulai 

dengan mengucapkan salam, mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan 

materi yang akan diberikan, kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar 

yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

Pada kegiatan inti kegiatan yang dilakukan guru adalah menjelaskan 

tentang pengertian jaring-jaring balok.Kemudian siswa membentuk kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa, setiap kelompok menyiapkan alat-

alat yang akan digunakan dalam tugas kelompok ( kertas karton, gunting, lem,

penggaris).

Siswa secara berkelompok membuat jaring-jaring balok akan tetapijaring-

jaring balok yang dibuat berbeda lagi bentuknya jika dibandingkan dengan yang 

siswa buat pada pertemuan kedua, kemudian siswa membentuk jaring-jaring 

tersebut sehingga sebuah bangun balok akan tetapi jaring-jaring balok tersebut 

bentuknya berbeda dengan jaring-jaring balok yang dibuat siswa pada pertemuan 

kedua . Siswa mengamati hasil temuan mereka kemudian memaparkan hasil 

temuannya di depan kelas, dan kelompok lain menyimak serta menanggapinya. 

Hasil percabaan tersebut dikumpulkan, kemudian siswa dibimbing guru membuat 

rangkuman yang telah dibahas bersama-sama.

Kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan materi kemudian 

guru memberikan penguatan.

Dari pelaksanaan siklus II tersebut maka diperoleh nilai siswa pada siklus 

II yang dapat dilihat pada lampiran...

c. Pengamatan / Observasi

Pada siklus II obeservasi dilakukan oleh teman sejawat / observer. Adapun 

hal-hal yang akan dinilai dalam pengamatan antara lain: pra pembelajaran, 

kegiatan membuka pelajaran, kegiatan inti pembelajaran.
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Pada kegitan inti meliputi: pelaksanaan materi pembelajaran, strategi pola 

pembelajaran, manfaat media pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar, 

penggunaan bahasa

Adapun hasil observasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Observasi Siklus II

No Aspek yang diamati Hasil
1. Pra Pembelajaran Baik
2 Kegiatan membuka pelajaran Baik
3 Kegiatan inti pelajaran

b. Pelaksanaan materi pelajaran Baik
b. Strategi belajar Baik
c. Pemanfaatan media pembelajaran Baik
d. Penilaian proses dan Hasil Belajar Baik
e. Penggunaan bahasa Baik

4 Penutup Baik

Keterangan lebih jelas dan lengkap dapat di lihat pada lampiran instrumen   

penilaian RPP yang terdapat pada lampiran 18

d. Refleksi

Adapun hasil dari refleksi siklus II yang dilakukan oleh peneliti dan teman 

sejawat diperoleh data sebagai berikut:

1) Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sudah  berhasil 

meningkatkan motivasi siswa. 

2) Dalam proses pembelajaran siswa sudah cukup efektif terlibat dalam kegiatan 

belajar mengajar.

3) Siswa dapat belajar dengan senang, tidak mengalami ketakutan / tekanan.

4) Siswa dalam mengikuti KBM dapat mengikuti pelajaran dan dapat 

bekerjasama dalam kelompoknya.

5) Hasil evaluasi mengalami peningkatkan jika dibandingkan dengan siklus I

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1.  Pembahasan Pra Siklus
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Dari data daftar nilai siswa  pra siklus pada lampiran 3 dapat dilihat perolehan nilai 

siswa pada mata pelajaran matematika khususnya materi jaring-jaring balok masih 

sangat rendah dapat secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut: siswa yang 

mendapat nilai 10 ada 1 siswa, nilai 20 ada 3 siswa, nilai 30 ada 3 siswa, nilai 40 ada 

10 siswa, nilai 60 ada 3 siswa, nilai 70 ada 6 siswa, nilai 80 ada 11 siswa, nilai 9 ada 

2 siswa, nialai 100 ada 4 siswa.  Dengan demikian diperoleh data siswa yang 

mendapat nilai dibawah KKM sebanyak 17 anak, sedangkan siswa yang mendapat 

nilai diatas KKM sebanyak 26 anak. Nilai rata-rata siswa pada pra siklus adalah 62. 

Adapun nilai frekuensi pra siklus siswa dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Nilai Frekuensi Siswa Pra Siklus

No Nilai Jumlah Siswa Prosentase
1 0- 20 4 9,30%
2 21 – 40 4 9,30%
3 41 – 60 10 23,26%
4 61 – 80 13 30,23%
5 81 - 100 12 27,91%

Jumlah 43 100%

Dari tabel diatas diperoleh jumlah siswa yang mendapat nilai 0-20 sebanyak 4 

anak prosentasenya adalah 9,30%, siswa yang mendapat nilai 21-40 sebanyak 4 anak

prosentasenya adalah 9,30%, siswa yang mendapat nilai 41-60 sebanyak 10 anak

prosentasenya adalah 23,26%, siswa yang mendapat nilai 61-80 sebanyak 13 anak

prosentasenya adalah 30,23%, siswa yang mendapat nilai 81-100 sebanyak 12 anak

prosentasenya adalah 27,91%. Dari data tersebut apabila dibuat dalam bentuk grafik

adalah sebagai berikut:

Gambar: 3

Grafik Nilai Matematika Pra Siklus 
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Pada tabel dan diagram diatas menunjukan bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah hal ini bisa kita lihat pada perolehan nilai siswa antara 0-20, 21-40, 41-60 

masih sangat banyak, ini berarti pula masih banyak siswa yang nilainya masih 

dibawah KKM sehingga diperlukan adanya tindakan untuk memperoleh hasil belajar 

yang maksimal. Untuk itu perlu diadakan penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

matapelajaran matematika khususnya materi jaring-jaring balok.

2. Pembahasan Siklus I

Dari perolehan nilai siswa pada siklus I (lampiran 5) menunjukan adanya peningkatan

hasil belajar jika kita bandingkan dengan perolehan nilai siswa pada pra siklus. Dari 

data nilai siklus I dapat diketahui bahwa: siswa yang mendapat nilai10 ada 0 siswa,  

nilai 20 ada 0 siswa, nilai 30 ada 0 siswa, nilai 40 ada 2 siswa, nilai 50 ada 5 siswa, 

nilai 60 ada 6 siswa, nialai 70 ada 12 siswa, nilai 80 ada 4 siswa, nilai 90 ada 4 siswa, 

nilai 100 ada 0 siswa. Dari data tersebut diperoleh rata-rata nialai siswa pada siklus I 

adalah 77. Jika kita bandingkan dengan hasil nilai rata-rata siswa pada pra siklus yang 

semula adalah 62 rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 77. Perbandingkan 

peningkata nilai siswa pada pra siklus dengan siklus I juga dapat dilihat pada jumlah

siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM berkurang yang semula ada 17 siswa

menjadi 6 siswa, dan jumlah siswa yang mendapat nilai diatas KKM mengalami 

peningkatan yang semula 26 menjadi 37 siswa.
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Berdasarkan nilai siswa pada siklus I maka diperoleh data frekuensi nilai 

siswa pada siklus I sebagai berikut: 

Tabel 4

Nilai Frekuensi Siswa Siklus I

No Nilai Jumlah Siswa Prosentase
1 0- 20 0 0%
2 21 – 40 0 0%
3 41 – 60 5 11,62%
4 61 – 80 17 25,58%
5 81 - 100 21 48,83%

Jumlah 43 100%

Dari tabel diatas diperoleh jumlah siswa yang mendapat nilai 0-20 sebanyak 0

siswa prosentasenya adalah 0%, siswa yang mendapat nilai 21-40 sebanyak 0 siswa 

prosentasenya adalah 0%, siswa yang mendapat nilai 41-60 sebanyak 5

siswaprosentasenya adalah 11,62%, siswa yang mendapat nilai 61-80 sebanyak 17

siswa prosentasenya adalah 25,58%, siswa yang mendapat nilai 81-100 sebanyak 21

anak prosentasenya adalah 48,83% . Dari data diatas apabila dibuat dalam bentuk 

diagram adalah sebagai berikut:

Gambar: 4

Grafik Nilai Matematika Siklus I
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3. Pembahasan Siklus II
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Dari perolehan nilai siswa pada siklus II (lampiran 14) menunjukan adanya 

peningkata hasil belajar jika kita bandingkan dengan perolehan nilai siswa pada siklus 

I.Yaitu sebagai berikut: jumlah siswa yang mendapat nilai 10 ada 0 siswa, nilai 20 

ada 0 siswa, nilai 30 ada 0 siswa, nilai 40 ada 0 siswa, nilai 50 ada 0 siswa, nilai 60 

ada 5 siswa, nialai70 ada 5 siswa, nialai 80 ada 33 siswa, nialai 90 ada 0 siswa, nilai 

100 ada 0 siswa. Dari data terebut diperoleh rata-rata nilai siswa adalah 82. Jika 

didibandingkan dengan siklus I dengan siklus II pada rata-rata nilai siswa mengalami 

peningkatan yaitu dari 77 menjadi 82. Begitu pula pada jumlah siswa yang 

memperoleh nilai di bawah KKM berkurang yang semula 6 menjadi 0 siswa, dan 

jumlah siswa yang mendapat nilai diatas KKM mengalami peningkatan yang semula 

37 menjadi 43 siswa. Dengan demikian pada siklus II inipencapaian hasil belajar 

siswa pada pelajaran matematika mengalami peningkatan secara optimal yang 

ditandai dengan hasil belajar siswa yang semakin meningkat dan tidak adanya siswa 

yang mendapat nilai dibawah KKM.

Berdasarkan nilai siswa pada siklus II maka diperoleh data nilai frekuensi 

siswa pada siklus II sebagai berikut: 

Tabel 5

Nilai Frekuensi Siswa Siklus II

No Nilai Jumlah Siswa Prosentase
1 0 – 20 0 0%
2 21 – 40 0 0%
3 41 – 60 0 0%
4 61 – 80 10 23.26%
5 81 – 100 33 76.74%

Jumlah 43 100%

Dari tabel diatas diperoleh jumlah siswa yang mendapat nilai 0-20 sebanyak 0 

anak prosentasenya 0%, siswa yang mendapat nilai 21-40 sebanyak 0 anak

prosentasenya 0%, siswa yang mendapat nilai 41-60 sebanyak 0 anak prosentasenya 

0%, siswa yang mendapat nilai 61-80 sebanyak 10 anak prosentasenya 23,26%, siswa 

yang mendapat nilai 81-100 sebanyak 33 anak prosentasenya 76,74%. Dari data

diatas apabila dibuat dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:

Gambar: 5
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Grafik nilai matematika siklus II
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4. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari pembahasan pra siklus, siklus I, siklus II, maka secara lebih rinci 

perkembangan hasil belajar matematika materi jaring- jaring baloksiswa kelas V SDN 

Purana Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Rekapitulasi Nilai Mata Pelajaran Matematika

Pra Siklus, Siklus I, Siklus II

No Nilai Pra Siklus Siklus I Siklus II Keterangan
1 0 – 20 9,30% 0% 0% Menurun
2 21 – 40 9,30% 0% 0% Menurun
3 41 – 60 23,25% 11,62% 0% Menurun
4 61 – 80 30,23% 25,58% 23,26% Menurun 
5 81 – 100 27,90% 48,83% 76,74% Meningkat

Dari tabel 6 diatas dapat kita bandingkan perolehan hasil belajar siswa pada pra 

siklus, siklus I, siklus II adalah sebagai berikut: pada perolehan nilai siswa antara 0-

20  yang semula pada pra siklus  sebanyak 9,30% pada siklus I dan siklus II menurun 

menjadi sebanyak 0%. Perolehan nilai antara 21-40 pada semula  pra siklus sebanyak 

9,30% oada siklus I dan siklus II menurun menjadi sebnyak 0%. Perolehan nilai 41-

60 pada pra siklus sebanyak 23,25% pada siklus I menurun menjadi 11,62%, pada 

siklus II juga mengalami penurunan menjadi 0%.Perolehan nilai siswa nilai antara 61-

80 pada pra siklus adalah 30,23%, pada siklus I mengalami penurunan menjedi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



42

25,58%, begitupula pada siklus II mengalami penurunan lagi menjadi 23,26%. 

Sedangkan perolehan nilai antara 81-100 pada pra siklus semula 27,90%, pada siklus 

I meningkat menjadi 48,83%, pada siklus II kembali meningkat menjadi 76,74%. Jika 

kita lihat pada perbandingan rata-rata nilai siswa maka mengalami peningkatan, pada 

nilai rata-rata siswa pra siklus adah 62, pada siklus I mengalami peningkatan

sehingga nilai rata-rata siswa menjadi 77, begitupula pada siklus II mengalami 

peningkatan lagi menjadi 82. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa masing-masing 

siklus hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dari data tetrsebut jika dibuat 

grafik adalah sebagai berikut:

Gambar: 6

Grafik perbandingan nilai pra siklus, siklus I, siklus II
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Dengan melihat hasil diatas dapat dijelaskan bahwa dari perolehan nilai hasil 

belajar yang diperoleh siswa setelah menggunakan model pembelajaran kontekstual 

pada mata pelajaran matematika khususnya materi jaring-jaring balok baik pada 

siklus I, siklus II, telah menunjukan peningkatan yang cukup baik . Hal ini 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa sudah meningkat.

Jadi salah satu usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

matapelajaran matematika khususnya materi jaring-jaring balok adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kontekstual, karena pada pembelajaran ini 

dikaitkan dengan dunia nyata siswa sehingga proses pembelajran lebih mengena pada 

siswa, siswa lebih aktif, disamping itu pencapaian hasil belajar siswa lebih optimal.
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Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika 

(jaring-jaring balok) pada siswa kelas V SDN Purana Kabupaten Pemalang Tahun 

Ajaran 2009/2010.

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkansebagai berikut:

1. Penggunaan model pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran matemetika 

khususnya materi jaring-jaring balok dapat meningkatkan hasil belajar.

2. Penggunaan model pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran matematika dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. 

3. Penggunaan model pembelajaran kontekstual dapat mendorong siswa lebih aktif  

dalam kegiatan pembelajaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa saran yang yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan uraian penutup penelitian 

tindakan kelas ini antara lain:

1. Bagi Guru

Guru hendaknya mempersiapkan secara cermat perangkat pendukung 

pembelajaran dan fasilitas belajar yang diperlukan karena sangat mempengaruhi 

keefektifan dan efisiensi pembelajaran dan hasil belajar matematika khususnya 

siswa kelas V SD Negeri Purana

2. Bagi Siswa

Siswa hendaknya berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan selalu 

meningkatakan belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal.
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3. Bagi Sekolah

Hendaknya mengupayakan pengadaan berbagai media pembelajaran matematika 

khususnya untuk kelas tinggi baik bersumber dari bantuan maupun dari swadaya 

sehingga akan menunjang dalam pemahaman konsep matematika secara lebih 

nyata dan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, sehingga hasil belajar 

dapat dicapai dengan optimal.
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Lampiran 1

Curriculum Vitae

Peneliti
1. Nama : Maya Hartatun
2. NIM : X9707016
3. Tempat dan Tanggal lahir : Pemalang, 2 9 Juni 1981
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Tempat Tugas : SD Negeri Purana
6. Alamat Kantor : Jalan Kembang Kuning Purana

Nomor Telepon/Hp : -
Alamat E-mail : maya_d02yahoo.com

7. Alamat Rumah : RT 03/02 Desa Beji. Kab Pemalang
Nomor Hp : 081914159209

8. Riwayat Pendidikan :
1. Lulus SD Tahun 1988
2. Lulus SMP Tahun 1997
3. Lulus SMA Tahun 2000
4. D2 Tahun 2004

5. Pengalaman Penelitian yang relevan :  -
6. Publikasi Ilmiah yang relevan :  -
7. Pertemuan Ilmiah yang pernah diikuti :  -

Supervisor
1. Nama : Eko Nurhadi, S.Pd
2. NIP : 196705241991031007
3. Tempat dan Tanggal lahir : Salatiga, 24 Mei 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Tempat Tugas : SDN Purana
6. Alamat Kantor : JL.Kembang Kuning. Purana. Pemalang
7. Nomor Telepon/Hp : 081391774447

Alamat E-mail : -
Alamat Rumah : Bantarbolang. Kabupaten Pemalang
Riwayat Pendidikan :
1. Lulus MI Tahun 1980
2. Lulus SMP Tahun 1983
3. Lulus SPG Tahun 1986
4. Lulus D2 Tahun 1999
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5. Lulus S1 Tahun 2002
8. Pengalaman Penelitian yang relevan  : 
9. Publikasi Ilmiah yang relevan    : -
10. Pertemuan Ilmiah yang pernah diikuti  : -

Lampiran 2

Personalia Peneliti

NO. Nama Peneliti Peran/Tugas Peneliti

Waktu yang 
disediakan 
perminggu

1. Maya Hartatun a. Membuat Usulan Penelitian

b. Membuat RPP

c. Menyiapkan media 
pembelajaran benda kongkrit.

d. Melaksanakan Tindakan.

e. Mengamati proses 
pembelajaran.

f. Mengevaluasi dan merefleksi 
perncanaan, dan observasi.

g. Mengevaluasi dan merefleksi 
perencanaan, tindakan dan 
observasi.

h. Menyusun laporan penelitian.

6 Bulan

2. Eko Nurhadi,S.Pd a. Memberikan masukan kepada 
peneliti dalam membuat usulan 
penelitian.

b. Memberikan masukan kepada 
peneliti dalam membuat RPP.

c. Mengamati proses kegiatan 
pembalajaran.

d. Bersama peneliti mengadakan 

6 Bulan
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evaluasidan refleksi kegiatan. 

Lampira 3 
Daftar Nilai Pra Siklus Mata Pelajaran Matematika
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Lampiran 4
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Siklus I

Sekolah                       : SD N Purana

Mata Pelajaran          : Matematika

Kelas / Semester        : V/2

Alokasi Waktu          : 6X 35 Menit ( 3 Pertemuan )

Tanggal           : Rabu 7 April 2010

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

B. Kompetensi dasar      : Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana

C.  Indikator:                    6.1 Menggambar berbagai jaring-jaring balok

6.2 Membuat berbagai jaring-jaring balok

C. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah selesai proses pembalajaran siswa dapat:

1. Menggambar jaring-jaring balok.

2. Membuat jaring-jaring balok

3. Memahami jaring-jaring balok

E. Materi Pelajaran:

JARING-JARING BALOK

Jaring – jaring balok adalah: kerangka bangun ruang balok yang di buka atau di 

bedah sehingga akan membentuk bangun datar. Jaring – jaring balok juga disebut sisi 

balok yang di buat datar. Berikut ini adalah beberapa contoh jaring-jaring balok:
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Dan masih banyak lagi berbagai jaring-jaring balok yang beragam bentuknya.

F. Metode Pembelajaran

Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, laporan 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

     PERTEMUAN I

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Mengucapkan salam

b. Tanya jawab yang berkaitan dengan materi

c. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran 

2. Kegiatan inti (50 menit)
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pengertian jaring-jaring balok
b. Siswa membentuk kelompok, serta menyiapkan alat-alat yang akan di 

gunakan dalam tugas kelompok (benda-benda berbentuk balok sebanyak 6 

buah,seperti: kardus pepsoden, kardus sabun mandi dll)

c. Siswa secara berkelompok membuka / membedah dengan gunting secara 

berbeda- beda arah pembedahannya

d. Siswa mengamati hasil pembedahan tersebut

e. Siswa mencatat hasil temuan mereka tentang berbagai macam bentuk jaring-

jaring balok dari hasil pembedahan tersebut

f. Siswa secara berkelompok memaparkan hasil temuanya di depan kelas, dan 

kelompok lain menyimak dan menanggapinya

g. Siswa memperhatikan penjelasan guru

h. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama-sama

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa menjawab soal evaluasi

b. Siswa bersama dengan guru membahas evaluasi tersebut

c. Guru menyimpulkan materi dan memberikan penguatan
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PERTEMUAN II 

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Mengucapkan salam

b. Tanya jawab yang berkaitan dengan materi

c. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran 

2. Kegiatan inti (50 menit)

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pengertian jaring-jaring balok

b. Siswa membentuk kelompok, masing- masing kelompok ada 6 anak, serta 

menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan dalam tugas kelompok ( kertas 

karton, gunting, lem, penggaris)

c. Siswa secara berkelompok membuat jaring-jaring balok

d. Siswa mengamati proses pembuatan jaring-jaring balok, kemudian 

menghubung-hubungkan jaring-jaring tersebut sehingga membentuk sebuah 

bangun balok.

e. Siswa mengamati hasil temuan mereka tentang berbagai macam bentuk 

jaring-jaring balok dan menghasilkan sebuah balok

f. Siswa secara berkelompok memaparkan hasil temuanya di depan kelas, dan 

kelompok lain menyimak dan menanggapinya

g. Siswa mengumpulkan hasil percobaan tersebut, kemudian guru menjelaskan 

kembali tentang jaring-jaring balok.

h. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama-sama

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi serta guru memberikan penguatan

PERTEMUAN III

1.Kegiatan Awal (10 menit)

b. Mengucapkan salam

b. Tanya jawab yang berkaitan dengan materi

c. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran 

2.Kegiatan inti (50 menit)
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a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pengertian jaring-jaring balok

b. Siswa membentuk kelompok, masing- masing kelompok ada 6 anak, serta 

menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan dalam tugas kelompok ( kertas 

karton, gunting, lem, penggaris)

c. Siswa secara berkelompok membuat jaring-jaring balok, akan tetapi masing-

masing kelompok membuat jaring-jaring balok yang berbeda dengan yang 

telah di buat pada pertemuan ke dua

d. Siswa mengamati proses pembuatan jaring-jaring balok, kemudian 

menghubung-hubungkan jaring-jaring tersebut sehingga membentuk sebuah 

bangun balok.

e. Siswa mengamati hasil temuan mereka tentang berbagai macam bentuk 

jaring-jaring balok dan menghasilkan sebuah balok

f. Siswa secara berkelompok memaparkan hasil temuanya di depan kelas, dan 

kelompok lain menyimak dan menanggapinya

g. Siswa mengumpulkan hasil percobaan tersebut, kemudian guru menjelaskan 

kembali tentang jaring-jaring balok.

h. Siswa memajang balok hasil temuan mereka pada meja hasil karya siswa

i. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama-sama

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a Guru bersama siswa menyimpulkan materi serta guru memberikan penguatan

i. Media dan sumber Pembelajaran

1.Media / alat: - Kertas karton, lem, gunting, penggaris

- kardus bekas berbentuk balok

2.Sumber pembelajaran: buku matematika kelas 5, PT Erlangga

j. Penilaian

 Prosedur Tes  : Postes dan pretes

 Jenis Tes       : Tertulis dan tes unjuk kerja

 Bentuk Tes     : Subjektif

 Alat Tes         : - soal, kunci jawaban, dan kriteria penulisan

- praktik dan lembar pengamatan

SOAL
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1. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring balok?

2. Sebutkan tiga sifat bangun balok yang kalian ketahui!

3. Mempunyai berapa sisikah bangun balok?

4. Mempunyai berapa rusukah bangun balok?

5. Gambarkan 3 jaring-jaring balok yang berbeda-beda yang kamu ketahui!

JAWABAN

1. Jaring – jaring balok adalah:kerangka bangun ruang balok yang di buka atau di 

bedah sehingga akan membentuk bangun datar.

2. Sifat sifat bangun balok adalah:

- Memiliki 6 sisi                                      - Memiliki 12 rusuk

- Sisi yang berhadapan sama panjang     - Memiliki 8 titik sudut

3. 6 sisi

4. 12 rusuk

5.

SKOR PENILAIAN 

Nilai maksimal 5 X2 = 10

Purana, 7 April 2010
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Mengetahui,

Supervisor                                          Guru Kelas

Eko Nurhadi, S.Pd     Maya Hartatun

NIP.196705241991031007               NIM.X9707016

Lampiran 5

Daftar Nilai Siklus I  Mata pelajaran Matematika

Kompetensi Dasar : Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana

No Nama
Tertulis

( Per I )

Unjuk Kerja

( Per II )

Unjuk Kerja

(Per III)
Jml

Rata

rata

1 Khapidotur R 60 50 60 170 57

2 Andiana Yoga P 40 50 50 140 47

3 M Wisnu Hakim 40 46 60 146 49

4 Deni Handoyo 100 80 90 270 90

5 Saekhul Kodri 100 64 60 224 75

6 Eva Miskiyah 40 73 70 183 61

7 Rini Andrian 40 93 90 223 74

8 Aditia Alfiana 100 80 80 260 87
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9 Andi Setiawan 100 70 80 250 83

10 Angga Pratama 100 53 70 223 74

11 Akmaludin 100 73 80 253 84

12 Badri Aminudin 40 66 80 186 62

13 Febrian Nur H 100 83 60 243 81

14 Fika Andi Wafa 100 86 80 266 89

15 Hubi Mutaalim 100 73 80 253 84

16 Hilmi Tiprohatul 100 66 70 236 79

17 Imsatul Choeroh 100 86 80 266 89

18 Ilfatul Magfiroh 100 83 60 243 81

19 Ilfa Badril Huda 100 93 100 293 98

20 Isma Latifah 100 90 100 290 97

21 Juhroh M 100 60 80 240 80

22 Khaerunisa 40 70 60 170 57

23 Khaerul Abror 40 70 70 180 60

24 Laelatul Zuhroh 100 73 70 243 81

25 M Amin Roni 100 66 70 236 79

26 M Abduludin 100 80 80 260 87

27 M Atik fawaiz 100 63 80 243 81

28 M Arif Jamaludin 100 86 80 266 89

29 M Ilhamudin 100 93 90 283 94

30 M Ubaidilah 100 70 90 260 87

31 Melisah 100 80 70 250 83

32 Minhajul Qowin 100 60 60 220 73

33 Napiyah 100 76 70 246 82

34 Nasrul Falah 100 93 80 273 91

35 Nurul Ibad 100 73 80 253 84

36 Nurul Khusnah 80 60 80 220 73

37 Nuski Maulana 100 50 60 210 70

38 Sakinatul M 100 60 60 220 73
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39 Dani Stiawati 100 60 60 220 73

40 Sopiyudin Arosy 100 60 65 225 75

41 Tasirotul R 80 50 55 185 62

42 Tolibin 100 50 55 205 68

43 Aan Afidin 100 55 58 213 71

Jumlah 3800 3016 3123 3314

Rata-rata 88,37 70,14 72,63 77

         

  

    

   

    
Daftar Absensi Guuru

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Siklus II

Sekolah                       : SD N Purana

Mata Pelajaran          : Matematika

Kelas / Semester        : V/2

Alokasi Waktu          : 6X 35 Menit ( 3 Pertemuan )

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

B. Kompetensi dasar      : Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang  sederhana

C. Indikator:                    -  Menggambar berbagai jaring-jaring balok

                            - Membuat berbagai jaring-jaring balok

D. Tujuan Pembelajaran: Setelah selesai proses pembalajaran siswa dapat:
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1. Menggambar jaring-jaring balok.

2. Membuat jaring-jaring balok

3. Memahami jaring-jaring balok

E. Materi Pelajaran:

JARING-JARING BALOK

Jaring – jaring balok adalah:kerangka bangun ruang balok yang di buka atau di 

bedah sehingga akan membentuk bangun datar. Jaring – jaring balok juga disebut sisi 

balok yang di buat datar. Berikut ini adalah beberapa contoh jaring-jaring balok:

Dan masih banyak lagi berbagai jaring-jaring balok yang beragam bentuknya.

F. Metode Pembelajaran

Pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, laporan 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

PERTEMUAN I 

1. Kegiatan Awal (10 menit)

b. Mengucapkan salam

c. Tanya jawab yang berkaitan dengan materi
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d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai     

dalam proses pembelajaran 

2. Kegiatan inti (50 menit)

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pengertian jaring-jaring balok

b. Siswa membentuk kelompok, masing- masing kelompok ada 6 anak, serta 

menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan dalam tugas kelompok (benda-

benda berbentuk balok sebanyak 12 buah,seperti: kardus pepsoden, kardus 

sabun mandi dll)

c. Siswa secara berkelompok membuka / membedah dengan gunting secara 

berbeda- beda arah pembedahannya. Masing- masing anak di neri kesempatan 

membedah dua kardus berbentuk balok 

d. Siswa mengamati hasil pembedahan tersebut

e. Siswa mencatat hasil temuan mereka tentang berbagai macam bentuk jaring-

jaring balok dari hasil pembedahan tersebut

f. Siswa secara berkelompok memaparkan hasil temuanya di depan kelas, dan 

kelompok lain menyimak dan menanggapinya

g. Siswa memperhatikan penjelasan guru, guru lebih menekankan lagi tentang 

penjelasan balok kepada anak

h. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama-sama

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Siswa menjawab soal evaluasi

b. Siswa bersama dengan guru membahas evaluasi tersebut

c. Guru bersama siswa menyimpulkan materi serta guru memberikan penguatan 

PERTEMUAN II 

1. Kegiatan Awal (10 menit)

a. Mengucapkan salam

b. Tanya jawab yang berkaitan dengan materi

c. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran 

2. Kegiatan inti (50 menit)

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pengertian jaring-jaring balok
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b. Siswa membentuk kelompok, masing- masing kelompok ada 6 anak, serta 

menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan dalam tugas kelompok ( kertas 

karton, gunting, lem, penggaris)

c. Siswa secara berkelompok membuat jaring-jaring balok

d. Siswa mengamati proses pembuatan jaring-jaring balok, kemudian 

menghubung-hubungkan jaring-jaring tersebut sehingga membentuk sebuah 

bangun balok.

e. Siswa mengamati hasil temuan mereka tentang berbagai macam bentuk 

jaring-jaring balok dan menghasilkan sebuah balok

f. Siswa secara berkelompok memaparkan hasil temuanya di depan kelas, dan 

kelompok lain menyimak dan menanggapinya

g. Siswa mengumpulkan hasil percobaan tersebut, kemudian guru menjelaskan 

kembali tentang jaring-jaring balok.

h. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama-sama

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi serta guru memberikan penguatan

PERTEMUAN III

1.  Kegiatan Awal (10 menit)

c. Mengucapkan salam

b. Tanya jawab yang berkaitan dengan materi

c. Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran 

2.  Kegiatan inti (50 menit)

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pengertian jaring-jaring balok

b. Siswa membentuk kelompok, masing- masing kelompok ada 6 anak, serta 

menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan dalam tugas kelompok ( kertas 

karton, gunting, lem, penggaris)

c. Siswa secara berkelompok membuat jaring-jaring balok, akan tetapi masing-

masing kelompok membuat jaring-jaring balok yang berbeda dengan yang 

telah di buat pada pertemuan ke dua
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d. Siswa mengamati proses pembuatan jaring-jaring balok, kemudian 

menghubung-hubungkan jaring-jaring tersebut sehingga membentuk sebuah 

bangun balok.

e. Siswa mengamati hasil temuan mereka tentang berbagai macam bentuk 

jaring-jaring balok dan menghasilkan sebuah balok

f. Siswa secara berkelompok memaparkan hasil temuanya di depan kelas, dan 

kelompok lain menyimak dan menanggapinya

g. Siswa mengumpulkan hasil percobaan tersebut, kemudian guru menjelaskan 

kembali tentang jaring-jaring balok.

h. Siswa memajang balok hasil temuan mereka pada meja hasil karya siswa

i. Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah dibahas bersama-sama

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi serta guru memberikan penguatan

I. Media dan sumber Pembelajaran

a. Media / alat: -   Kardus bekas berbentuk balok sebanyak 12 buah

                            - Kertas karton, gunting, lem, penggaris 

b. Sumber pembelajaran: buku matematika kelas 5, PT Erlangga

H. Penilaian

 Prosedur Tes  : Postes dan pretes

 Jenis Tes        : Tertulis dan tes dalam proses

 Bentuk Tes    : Subjektif

 Alat Tes         : - soal, kunci jawaban, dan kriteria penulisan

- praktik dan lembar pengamatan

SOAL PERTEMUAN I

1. Apa yang kamu ketehui tentang jaring-jaring balok?

2. Sebutkan tiga sifat bangun balok yang kalian ketahui!

3. Mempunyai berapa sisikah bangun balok?

4. Mempunyai berapa rusukah bangun balok?

5. Gambarkan 3 jaring-jaring balok yang berbeda-beda yang kamu ketahui!

6. Apakah gambar di bawah ini merupakan jaring-jaring balok?berikan 

alasanmu!
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7. Apakah jaring-jaring balok itu sama dengan jaring-jaring kubus?

8. Apakah bangun berikut ini merupakan jaring-jaring balok? berikan alasannya!

9. apakah gambar berikut merupakan jaring-jaring balok? Berikan alasanmu!

10. Apakah gambar berikut ini merupakan jaring-jaring balok? Berikan alasanmu!

JAWABAN

3. Jaring – jaring balok adalah:kerangka bangun ruang balok yang di buka atau di 

bedah sehingga akan membentuk bangun datar.
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4. Sifat sifat bangun balok adalah:

 Memiliki 6 sisi

 Memiliki 12 rusuk

 Sisi yang berhadapan sama panjang

 Memiliki 8 titik sudut

3. 6 sisi

4. 12 rusuk

5.

6. Bukan, karena merupakan jaring-jaring kubus

7. Tidak, karena pada bangun kubus semua panjang / ukuran sisinya sama. Akan 

tetapi pada balok hanya pada sisi yang berhadapan yang sama besar.

8. Bukan, karena jika jaring-jaring tersebut di satukan tidak membentuk suatu 

bangun balok, karena pada balok sisi yang berhadapan sama besar.

9. Bukan, karena bentuknya tidak beraturan sehingga jika di satukan tidak 

membentuk bangun balok.

10. Ya, karena jika di hubungkan akan membentuk bangun balok 

Skor penilaian: Nilai maksimal 10

Purana, 5 Mei 2010

Mengetahui,       Guru Kelas
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Eko Nurhadi, S.Pd     Maya Hartatun

NIP.196705241991031007                NIM.X9707016

Lampiran 14

Data Nilai Siswa pada Siklus II Mata Pelajaran Matematika

Kompetensi Dasar : Menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana

No Nama
Tertulis

( Per I )

Unjuk Kerja

( Per II )

Unjuk Kerja

(Per III)
Jml

Rata

rata

1 Khapidotur R 60 73 73 206 69

2 Andiana Yoga P 60 73 74 207 69

3 M Wisnu Hakim 60 73 74 207 69

4 Deni Handoyo 100 73 75 248 83

5 Saekhul Kodri 100 73 75 248 83

6 Eva Miskiyah 60 73 74 207 69

7 Rini Andrian 60 74 74 208 69

8 Aditia Alfiana 100 74 75 249 83

9 Andi Setiawan 100 74 75 249 83

10 Angga Pratama 100 74 76 250 83

11 Akmaludin 100 74 76 250 83

12 Badri Aminudin 60 74 75 209 70

13 Febrian Nurhidayat 100 77 75 252 84

14 Fika Andi Wafa 100 77 77 254 85

15 Hubi Mutaalim 100 77 77 254 85

16 Hilmi Tiprohatul 100 77 78 255 85

17 Imsatul Choeroh 100 77 78 255 85

18 Ilfatul Magfiroh 100 77 79 256 85

19 Ilfa Badril Huda 100 80 81 261 87

20 Isma Latifah 100 80 81 261 87

21 Juhroh Maemunah 100 80 82 262 87

22 Khaerunisa 60 80 83 223 74

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



64

23 Khaerul Abror 60 80 83 223 74

24 Laelatul Zuhroh 100 80 81 261 87

25 M Amin Roni 100 81 82 263 88

26 M Abduludin 100 81 83 264 88

27 M Atik fawaiz 100 81 83 264 88

28 M Arif Jamaludin 100 81 82 263 88

29 M Ilhamudin 100 81 82 263 88

30 M Ubaidilah 100 81 76 257 86

31 Melisah 100 75 76 251 84

32 Minhajul Qowin 100 75 77 252 84

33 Napiyah 100 75 78 253 84

34 Nasrul Falah 100 75 76 251 84

35 Nurul Ibad 100 75 77 252 84

36 Nurul Khusnah 80 75 78 233 78

37 Nuski Maulana 100 74 75 249 83

38 Sakinatul M 100 74 75 249 83

39 Dani Stiawati 100 74 76 250 83

40 Sopiyudin A 100 74 76 250 83

41 Tasirotul R 80 74 77 231 77

42 Tolibin 100 84 75 259 86

43 Aan Afidin 100 74 76 250 83

Jumlah 3940 3288 3331 3520

Rata-rata 91.63 76.47 77.47 82
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