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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Sumberejo 01 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : V/ Semester II 

Materi Pokok   : Sifat Bangun Datar 

Alokasi Waktu   : 2 pertemuan (2 x 2 Jam Pelajaran) 

Waktu pelaksanaan  : Selasa, 15 Maret 2016 

: Kamis, 17 Maret 2016 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar. 

2. Memperkirakan bangun yang diketahui sifatnya. 

3. Mengurutkan bangun berdasarkan sifat tertentu. 

4. Memecahkan masalah yang berhubungan dengan ciri bangun datar. 

5. Mereparasi pemecahan masalah yang kurang tepat tentang bangun datar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan 3 sifat persegi panjang secara benar setelah 

mengamati bangun datar. 

2. Siswa dapat menyebutkan 3 sifat persegi secara benar setelah mengamati 

bangun datar. 

3. Siswa dapat menyebutkan 3 sifat segitiga secara benar setelah mengamati 

bangun datar. 

4. Siswa dapat menyebutkan 3 sifat jajar genjang secara benar setelah 

mengamati bangun datar. 

5. Siswa dapat memperkirakan jenis bangun berdasarkan sifat-sifat tertentu 

dengan tepat setelah mengamati bangun datar. 

6. Siswa dapat mengurutkan bangun berdasarkan banyaknya jumlah sisi 

secara tepat setelah mengamati bangun datar. 
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7. Siswa dapat memecahkan permasalahan Tono dengan tepat setelah 

mengamati bangun datar. 

8. Siswa dapat mereparasi pemecahan masalah Tono yang kurang tepat dalam 

pemecahannya dan memberikan pemecahan yang tepat setelah mengamati 

bangun datar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 

Sifat-sifat Bangun Datar 

a. Persegi Panjang: 

 Memiliki 4 sisi dan panjang sisi yang berhadapan sama 

 Memiliki 4 sudut yang sama besar yaitu 90o 

 Memiliki 2 simetri lipat 

 Memiliki 2 simetri putar 

b. Persegi 

 Memiliki 4 sisi dan panjang sisinya sama 

 Memiliki 4 sudut yang sama besar yaitu 90o 

 Memiliki 4 simetri lipat 

 Memiliki 4 simetri putar 

c. Jajargenjang 

 Memiliki 4 sisi dan panjang sisi yang sejajar sama 

 Memiliki 4 sudut dan besar sudut yang berhadapan sama 

 Tidak memiliki simetri lipat 

 Memiliki 1 simetri putar 

 

d. Segitiga 

- Segitiga sama sisi 

 Memiliki 3 sisi dan panjang sisinya sama 

 Memiliki 3 sudut yang sama besar yaitu 60o 

 Memiliki 3 simetri lipat 

 Memiliki 3 simetri putar 

- Segitiga sama kaki 

 Memiliki 3 sisi dan panjang 2 sisinya sama 

 Memiliki 3 sudut dan 2 sudutnya sama besar 

 Memiliki 1 simetri lipat 

 Memiliki 1 simetri putar 

- Segitiga sembarang 

 Memiliki 3 sisi dan panjang sisinya tidak sama 

 Memiliki 3 sudut yang tidak sama besar 

 Tidak memiliki simetri lipat 
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 Memiliki 1 simetri putar 

- Segitiga lancip 

 Memiliki 3 sisi 

 Memiliki 3 sudut yang besarnya kurang dari 90o 

- Segitiga siku-siku 

 Memiliki 3 sisi 

 Memiliki 3 sudut yang salah satu sudutnya sebesar 90o 

- Segitiga tumpul 

 Memiliki 3 sisi 

 Memiliki 3 sudut salah satu sudutnya lebih besar dari 90o 

 

 

F. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Problem Based Learning 

Pendekatan   : Scientific 

Metode   : Problem Based Learning 

 

G. Sumber Belajar 

Asyiknya Belajar Matematika untuk SD/MI Kelas 5, Pusat Perbukuan 

Depatremen Pendidikan Nasional 

 

H. Media Pembelajaran 

1. Bangun Persegi Panjang 

2. Bangun Persegi 

3. Bangun Segitiga Sama Sisi 

4. Bangun Segitiga Sama Kaki 

5. Bangun Segitiga Sembarang 

6. Bangun Segitiga Lancip 

7. Bangun Segitiga Tumpul 

8. Bangun Segitiga Siku-siku 

9. Bangun Jajargenjang 

10. Busur 

11. Penggaris 

12. Wayang Tokoh Tono dan Ibu Tini 

13. Papan perintah 

14. Lonceng 

 

I. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Awal (19 menit) 

a. Memberikan salam kepada siswa. (1 menit) 
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b. Mengarahkan siswa untuk berdoa. (2 menit) 

c. Mengajak siswa untuk mengerakkan badan agar bersemangat dalam 

pembelajaran dengan bernyanyi “Kalau Kau Suka Hati” dan diakhiri 

dengan memberi tos satu sama lain. (5 menit) 

(Melakukan orientasi masalah kepada siswa) 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa yaitu untuk 

memecahkan masalah Tono. (1 menit) 

e. Membagi siswa ke dalam kelompok diskusi berdasarkan tempat duduk 

(4 Orang tiap kelompok). (5 menit) 

f. Menceritakan permasalahan Tono yang memiliki beberapa jenis kertas 

lipat yaitu berbentuk persegi panjang, persegi, segitiga, dan 

jajargenjang. Tono harus mencari salah satu jenis kertas yang dapat 

digunakan untuk membuat origami dengan leluasa. Syaratnya yaitu 

harus memiliki simetri lipat yang terbanyak. Lalu mengajak anak-anak 

membantu tono dengan kalimat “Maukah anak-anak membantu Tono 

mencari kertas yang paling sesuai?” (5 menit) 

2. Kegiatan Inti (51 menit) 

(Mengorganisasikan siswa untuk belajar) 

a. Merumuskan bersama siswa bangaimana akan membantu Tono dalam 

menyelesaikan permasalahannya. Dengan mengajukan pertanyaan “apa 

saja bentuk kertas lipat yang dimiliki Tono?” lalu menempelkan 

bentuk-bentuk kertas lipat di depan kelas agar semua siswa dapat 

melihatnya. (3 menit) 

b. Menjelaskan permasalahan Tono bahwa harus dicari kertas dengan 

simetri lipat terbanyak untuk digunakan dalam pembuatan origami. (1 

menit) 

c. Memberikan dorongan kepada siswa bahwa kita harus mengetahui 

terlebih dahulu sifat tiap bangun datar agar dapat menemukan bangun 

yang memiliki simetri lipat terbanyak. (2 menit) 

d. Menjelaskan istilah-istilah yang asing yaitu simetri lipat, simetri putar, 

sudut, sisi, dan juga menjelaskan tentang lembar kerja siswa. (3 menit) 

(Mendukung kelompok infestigasi) 

e. Mengarahkan siswa untuk melakukan pengamatan dalam kelompok 

dengan berpegangan pada lembar kerja siswa. (25 menit) 

f. Mengamati dan memberikan dorongan kepada tiap kelompok dalam 

pembelajaran. 

(Mengembangkan, menyajikan artefak dan memamerkannya) 

g. Mengarahkan tiap kelompok untuk merencanakan dan membuat 

laporan pengamatan mereka tentang bangun datar. (15 menit) 
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h. Menjelaskan kepada siswa bahwa pada pertemuan berikutnya tiap 

kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. 

i. Menutup pembelajaran pertama dengan mengingatkan kembali bahwa 

pada pertemuan berikutnya setiap kelompok akan mempresentasikan 

hasil pengamatannya di depan kelas. (2 menit) 

 

Pertemuan 2 

j. Membuka pelajaran dengan doa. (2 menit) 

k. Menanyakan bagaimana penyelesaian laporan dan apakah setiap 

kelompok siap untuk mempresentasikan laporannya. (5 menit) 

l. Memberi kesempatan jika ada kelompok yang ingin maju terlebih 

dahulu jika tidak langsung di tunjuk per kelompok waktu tiap kelompok 

maksimal 5 menit (20 menit) 

m. Menyimpulkan hasil pemecahan permasalahn Tono, dan memberi 

apresiasi kepada tiap kelompok karena telah berusaha belajar secara 

sungguh-sungguh dengan mengajak bertepuk tangan bersama. (10 

menit) 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah) 

n. Memberi kritik dan masukan kepada tiap kelompok tentang proses dan 

hasil pemecahan masalah mereka. (5 menit) 

o. Memberikan soal posttest dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan (20 menit) 

3. Kegiatan Akhir 

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal yang 

masih belum dimengerti (3 menit) 

b. Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. (3 menit) 

c. Memberi motifasi kepada siswa untuk tetap rajin belajar.(2 menit) 

d. Menutup pelajaran dengan memberi salam. 

 

 

J. Penilaian 

 

Kisi-kisi 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir Soal 

6. 

memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar bangun 

6.1 

mengidentifik

asi sifat-sifat 

bangun datar 

6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun datar 

C1 

1, 2, 3, 4, 16, 17, 

18, 31 (1, 2, 3, 4, 

10, 11, 12, 23) 

6.1.2 Memperkirakan bangun yang 

diketahui sifatnya C2 

5, 11, 19, 20, 21, 

22, 25 (5, 7, 13, 

14, 15, 16, 18) 
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6.1.3 Mengurutkan bangun berdasar ciri 

tertentu C3 

9, 23 (6, 17) 

6.1.4 Memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan ciri bangun datar C4 

12, 26, 27 (8, 19, 

20) 

6.1.5 Mereparasi pemecahan masalah yang 

kurang tepat tentang bangun datar C5 

15, 28, 29 (9, 21, 

22) 

 

Lembar Kerja Siswa 

Nama:         Nomor: 

Tono yang memiliki beberapa jenis kertas lipat yaitu berbentuk persegi 

panjang, persegi, segitiga, dan jajargenjang. Ini adalah gambar kertas yang 

dimiliki Tono: 

Persegi Panjang    Persegi    

Segitiga     Jajargenjang    

Tono harus mencari salah satu jenis kertas yang dapat digunakan untuk 

membuat origami dengan leluasa. Syaratnya yaitu harus memiliki simetri lipat 

yang terbanyak. Maukah anak-anak membantu Tono mencari kertas yang paling 

sesuai? 

Untuk membantu Tono kita harus mencari sifat-sifat bangun datar yang 

dimiliki Tono terlebih dahulu yaitu panjang dan jumlah sisi, besar dan jumlah 

sudut, jumlah simetri putar, dan jumlah simetri lipat. Mari kita cari tahu! 

Persegi Panjang   

Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 

Jumlah Simetri Lipat ….  
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Ciri Persegi panjang adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 

Persegi    

Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 

Jumlah Simetri Lipat ….  

Ciri Persegi adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 

Jajargenjang    

Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 

Jumlah Simetri Lipat ….  

Ciri Jajargenjang adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 
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Segitiga    

Segitiga 1 Segitiga Sama Sisi 

Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 

Jumlah Simetri Lipat ….  

Ciri segitiga sama sisi adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 

 

Segitiga 2 Segitiga Sama Kaki 

Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 

Jumlah Simetri Lipat ….  

Ciri segitiga sama kaki adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 

 

Segitiga 3 Segitiga Sembarang 

Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 
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Jumlah Simetri Lipat ….  

Ciri segitiga sembarang adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 

 

Segitiga 4 Segitiga Lancip 

Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 

Jumlah Simetri Lipat ….  

Ciri segitiga lancip adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 

 

Segitiga 5 Segitiga Siku-siku 

Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 

Jumlah Simetri Lipat ….  

Ciri segitiga siku-siku adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 

 

Segitiga 6 Segitiga tumpul 
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Jumlah Sisi …. 

Sisi 1 …. cm Sisi 2 …. cm Sisi 3 …. cm Sisi 4 …. cm 

Jumlah Sudut …. 

Sudut 1 … o Sudut 2 … o Sudut 3 … o Sudut 4 … o 

Jumlah Simetri Putar …. 

Jumlah Simetri Lipat ….  

Ciri segitiga tumpul adalah : 

Memiliki …. Sisi yang panjang ………………………………………………........ 

Memiliki …. Sudut yang besarnya ………………………………………………... 

Memiliki …. Simetri putar 

Memiliki …. Simetri lipat 

 

Jadi sebutkan bangun mana yang memiliki sisi paling banyak? 

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

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

Bangun mana yang memiliki sisi paling sedikit?  

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

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

Bangun mana yang semua sudutnya sebesar 90o? 

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

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

Bangun mana yang memiliki sudut terbanyak? 

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

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

Bangun mana yang memiliki sisi paling sedikit? 

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

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

Bangun mana yang memiliki 1 simeti putar? 

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

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

Bangun mana yang memiliki 2 simetri putar? 

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

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

Bangun mana yang memiliki 3 simetri putar? 
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....................................................................................................................................

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

Bangun mana yang memiliki 4 simetri putar? 

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

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

Bangun mana yang memiliki simetri putar terbanyak? Berapa jumlahnya? 

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

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

Jadi kertas yang berbentuk apakah yang harus dipilih oleh Tono? 

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

.................................................................................................................................... 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Ujung-ujung 02 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : V/ Semester II 

Materi Pokok   : Sifat Bangun Datar 

Alokasi Waktu   : 2 pertemuan (2 x 2 Jam Pelajaran) 

Waktu pelaksanaan  : Senin, 21 Maret 2016 

: Selasa, 22 Maret 2016 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

 

C. Indikator 

6. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar. 

7. Memperkirakan bangun yang diketahui sifatnya. 

8. Mengurutkan bangun berdasarkan sifat tertentu. 

9. Memecahkan masalah yang berhubungan dengan ciri bangun datar. 

10. Mereparasi pemecahan masalah yang kurang tepat tentang bangun datar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

9. Siswa dapat menyebutkan 3 sifat persegi panjang secara benar setelah 

mengamati bangun datar. 

10. Siswa dapat menyebutkan 3 sifat persegi secara benar setelah mengamati 

bangun datar. 

11. Siswa dapat menyebutkan 3 sifat segitiga secara benar setelah mengamati 

bangun datar. 

12. Siswa dapat menyebutkan 3 sifat jajar genjang secara benar setelah 

mengamati bangun datar. 

13. Siswa dapat memperkirakan jenis bangun berdasarkan sifat-sifat tertentu 

dengan tepat setelah mengamati bangun datar. 

14. Siswa dapat mengurutkan bangun berdasarkan banyaknya jumlah sisi 

secara tepat setelah mengamati bangun datar. 
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15. Siswa dapat memecahkan permasalahan Tono dengan tepat setelah 

mengamati bangun datar. 

16. Siswa dapat mereparasi pemecahan masalah Tono yang kurang tepat dalam 

pemecahannya dan memberikan pemecahan yang tepat setelah mengamati 

bangun datar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 

Sifat-sifat Bangun Datar 

a. Persegi Panjang: 

1. Memiliki 4 sisi dan panjang sisi yang berhadapan sama 

2. Memiliki 4 sudut yang sama besar yaitu 90o 

3. Memiliki 2 simetri lipat 

4. Memiliki 2 simetri putar 

b. Persegi 

1. Memiliki 4 sisi dan panjang sisinya sama 

2. Memiliki 4 sudut yang sama besar yaitu 90o 

3. Memiliki 4 simetri lipat 

4. Memiliki 4 simetri putar 

c. Jajargenjang 

1. Memiliki 4 sisi dan panjang sisi yang sejajar sama 

2. Memiliki 4 sudut dan besar sudut yang berhadapan sama 

3. Tidak memiliki simetri lipat 

4. Memiliki 1 simetri putar 

d. Segitiga 

i. Segitiga sama sisi 

1. Memiliki 3 sisi dan panjang sisinya sama 

2. Memiliki 3 sudut yang sama besar yaitu 60o 

3. Memiliki 3 simetri lipat 

4. Memiliki 3 simetri putar 

ii. Segitiga sama kaki 

1. Memiliki 3 sisi dan panjang 2 sisinya sama 

2. Memiliki 3 sudut dan 2 sudutnya sama besar 

3. Memiliki 1 simetri lipat 

4. Memiliki 1 simetri putar 

iii. Segitiga sembarang 

1. Memiliki 3 sisi dan panjang sisinya tidak sama 

2. Memiliki 3 sudut yang tidak sama besar 

3. Tidak memiliki simetri lipat 

4. Memiliki 1 simetri putar 

iv. Segitiga lancip 

1. Memiliki 3 sisi 
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2. Memiliki 3 sudut yang besarnya kurang dari 90o 

v. Segitiga siku-siku 

1. Memiliki 3 sisi 

2. Memiliki 3 sudut yang salah satu sudutnya sebesar 90o 

vi. Segitiga tumpul 

1. Memiliki 3 sisi 

2. Memiliki 3 sudut salah satu sudutnya lebih besar dari 90o 

 

F. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Cooperative Learning 

Pendekatan   : Scientific 

Metode   : Think Pair Share 

 

G. Sumber Belajar 

Asyiknya Belajar Matematika untuk SD/MI Kelas 5, Pusat Perbukuan 

Depatremen Pendidikan Nasional 

 

H. Media Pembelajaran 

15. Bangun Persegi Panjang 

16. Bangun Persegi 

17. Bangun Segitiga Sama Sisi 

18. Bangun Segitiga Sama Kaki 

19. Bangun Segitiga Sembarang 

20. Bangun Segitiga Lancip 

21. Bangun Segitiga Tumpul 

22. Bangun Segitiga Siku-siku 

23. Bangun Jajargenjang 

24. Penggaris 

25. Busur 

26. Wayang Tokoh Tono dan Ibu Tini 

27. Papan Perintah 

28. Lonceng 

 

I. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 

4. Kegiatan Awal (12 menit) 

a. Memberikan salam kepada siswa. (1 menit) 

b. Mengarahkan siswa untuk berdoa. (2 menit) 

c. Mengajak siswa untuk mengerakkan badan agar bersemangat dalam 

pembelajaran dengan bernyanyi “Kalau Kau Suka Hati” dan diakhiri 

dengan memberi tos satu sama lain. (5 menit) 



84 

 

 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa yaitu untuk 

memecahkan masalah Tono. (1 menit) 

(Mengarahkan siswa untuk duduk berpasangan) 

e. Mengarahkan siswa untuk duduk berpasangan (3 menit) 

5. Kegiatan Inti (56 menit) 

(Menyampaikan presentasi dan pertanyaan tentang sifat bangun 

datar) 

p. Mempresentasikan sifat-sifat bangun datar (20 menit) 

q. Menceritakan permasalahan Tono yang memiliki beberapa jenis kertas 

lipat yaitu berbentuk persegi panjang, persegi, segitiga, dan 

jajargenjang. Tono harus mencari salah satu jenis kertas yang dapat 

digunakan untuk membuat origami dengan leluasa. Syaratnya yaitu 

harus memiliki 4 sisi, simetri putar dan simetri lipat yang terbanyak. 

Lalu mengajak anak-anak membantu Tono dengan kalimat “Maukah 

anak-anak membantu Tono mencari kertas yang paling sesuai?” (5 

menit) 

r. Menjelaskan kepada siswa bahwa mereka harus mencari bangun apa 

saja yang memiliki 4 sisi, lalu berapa saja jumlah simetri putar tiap 

bangun, dan berapa saja simetri lipat tiap bangun. (4 menit) 

(Memberikan kesempatan berpikir secara mandiri) 

s. Mengarahkan siswa untuk melakukan pengamatan secara mandiri 

dengan berpegangan pada lembar kerja siswa. (10 menit) 

(Siswa saling berbagi bertukar pikiran dengan pasangannya untuk 

menjawab pertanyaan guru.) 

t. Mengarahkan siswa untuk membandingkan hasil kerja antar indifidu 

dengan teman sebangkunya dan mencari satu pemecahan masalah yang 

telah disetujui oleh kedua siswa. Lalu mencocokkannya dengan apa 

yang dituliskan dalam lembar kerja siswa(15 menit) 

u. Mengamati dan memberikan dorongan kepada tiap pasangan dalam 

pembelajaran. 

v. Menjelaskan kepada siswa bahwa pada pertemuan berikutnya tiap 

pasangan akan menyampaikan hasil pengamatannya dalam diskusi 

kelas.(2 menit) 

w. Menutup pembelajaran pertama dengan mengingatkan kembali bahwa 

pada pertemuan berikutnya setiap pasangan akan menyampaikan hasil 

pengamatannya dalam diskusi kelas. (2 menit) 

 

Pertemuan 2 

x. Membuka pelajaran dengan doa. (2 menit) 

y. Menanyakan bagaimana penyelesaian permasalahan dan apakah setiap 

pasangan siap untuk menyampaikan hasil diskusinya. (5 menit) 
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(Memandu pleno kecil atau diskusi dimana setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinnya.) 

z. Memandu diskusi kelas dengan membahas permasalahan Tono dan 

memberi kesempatan tiap kelompok untuk mengemukakan pendapat 

(25 menit) 

(Guru memberi penguatan tentang perinsip-perinsip apa yang harus 

dibahas, menambahkan pengetahuan atau konsep yang luput dari 

perhatian siswa saat berdiskusi dengan pasangannya) 

aa. Memberikan tambahan jika ada yang belum dibahas atau terlewat untuk 

dibahas (5 menit) 

(Simpulan dan refleksi) 

bb. Menyimpulkan hasil pemecahan permasalahn Tono, dan memberi 

apresiasi kepada tiap siswa karena telah berusaha belajar secara 

sungguh-sungguh dengan mengajak bertepuk tangan bersama. (5 menit) 

cc. Memberikan soal posttest dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan (20 menit) 

6. Kegiatan Akhir 

e. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal yang 

masih belum dimengerti (3 menit) 

f. Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. (3 menit) 

g. Memberi motifasi kepada siswa untuk tetap rajin belajar.(2 menit) 

h. Menutup pelajaran dengan memberi salam. 

 

J. Penilaian 

 

Kisi-kisi 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir Soal 

6. 

memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar bangun 

6.1 

mengidentifik

asi sifat-sifat 

bangun datar 

6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun datar 

C1 

1, 2, 3, 4, 16, 17, 

18, 31 (1, 2, 3, 4, 

10, 11, 12, 23) 

6.1.2 Memperkirakan bangun yang 

diketahui sifatnya C2 

5, 11, 19, 20, 21, 

22, 25 (5, 7, 13, 

14, 15, 16, 18) 

6.1.3 Mengurutkan bangun berdasar ciri 

tertentu C3 

9, 23 (6, 17) 

6.1.4 Memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan ciri bangun datar C4 

12, 26, 27 (8, 19, 

20) 

6.1.5 Mereparasi pemecahan masalah yang 15, 28, 29 (9, 21, 
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kurang tepat tentang bangun datar C5 22) 

 

Lembar Kerja Siswa 

Nama:         Nomor: 

 

Sebutkan jumlah sisi bangun berikut ini ! 

Perseg

i 

Panjan

g 

Perse

gi 

Jajar 

Genja

ng 

Segiti

ga 

Sama 

Sisi 

Segiti

ga 

Sama 

Kaki 

Segitiga 

Sembara

ng 

Segiti

ga 

Lancip 

Segiti

ga 

Siku-

siku 

Segiti

ga 

Tump

ul 

 

… … … … … … … … … 

 

Berapah jumlah sudut bangun berikut ini? 

Perseg

i 

Panjan

g 

Perse

gi 

Jajar 

Genja

ng 

Segiti

ga 

Sama 

Sisi 

Segiti

ga 

Sama 

Kaki 

Segitiga 

Sembara

ng 

Segiti

ga 

Lancip 

Segiti

ga 

Siku-

siku 

Segiti

ga 

Tump

ul 

 

… … … … … … … … … 

 

Sebutkan jumlah simetri putar bangun berikut ini! 

Persegi 

Panjang 

Persegi Jajar 

Genjang 

Segitiga 

Sama Sisi 

Segitiga 

Sama Kaki 

Segitiga 

Sembarang 

 

… … … … … … 
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Sebutkan jumlah simetri lipat bangun berikut ini! 

Persegi 

Panjang 

Persegi Jajar 

Genjang 

Segitiga 

Sama Sisi 

Segitiga 

Sama Kaki 

Segitiga 

Sembarang 

 

… … … … … … 

 

Lembar Kerja Pasangan 

Nama Pasangan: 1: ……………….   Nomor: 1. 

………………. 

   2: ……………….     2. 

………………. 

Tono yang memiliki beberapa jenis kertas lipat yaitu berbentuk persegi 

panjang, persegi, segitiga, dan jajargenjang. Ini adalah gambar kertas yang 

dimiliki Tono: 

Persegi Panjang    Persegi    

Segitiga     Jajargenjang    

Tono harus mencari salah satu jenis kertas yang dapat digunakan untuk 

membuat origami dengan leluasa. Syaratnya yaitu harus memiliki 4 sisi, simetri 

putar, dan simetri lipat yang terbanyak. Maukah anak-anak membantu Tono 

mencari kertas yang paling sesuai? 

Untuk membantu Tono kita harus mencari sifat-sifat bangun datar yang 

dimiliki Tono terlebih dahulu yaitu panjang dan jumlah sisi, besar dan jumlah 

sudut, jumlah simetri putar, dan jumlah simetri lipat. Mari kita cari tahu! 

 

Sebutkan bangun apa saja yang memiliki 4 sisi! 

1. … 

2. … 

3. … 
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Bangun apa yang semua sisinya sama panjang? 

1. … 

2. … 

Bangun apa yang memiliki 2 pasang sisi sama panjang? 

1. … 

2. … 

Bangun apa yang memiliki 2 sisi yang sama panjang? 

1. … 

Bangun apa yang memiliki sudut siku-siku? 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Bangun apakah yang semua sudutnya siku-siku? 

1. … 

2. … 

Bangun apakah yang memiliki sudut lancip? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

Bangun apakah yang semua sudutnya lancip? 

1. … 

2. … 

Bangun apakah yang memiliki sudut tumpul? 
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1. … 

2. … 

Sebutkan bangun yang memiliki simetri putar terbanyak! Dan berapa jumlahnya? 

... 

Sebutkan bangun yang memiliki simetri lipat terbanyak! Berapa jumlahnya 

… 

Kertas berbentuk apa yang harus dipilih Tono? 

… 
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Data mentah uji validitas soal 

 

Hasil Uji Validitas Soal 

 



99 

 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Soal 
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Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 
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Soal Pretest 

Nama Nomor Absen Nilai 

 

 

  

 

Berikan tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling tepat! 

1. Sifat persegi panjang adalah … 

a. Panjang semua sisi sama 

b. Panjang 3 sisi sama 

c. Panjang sisi yang 

berhadapan sama 

d. Panjang tiap sisi berbeda 

2. Yang merupakan sifat persegi adalah … 

a. Panjang semua sisi sama 

b. Panjang 3 sisi sama 

c. Panjang sisi yang 

berhadapan sama 

d. Panjang tiap sisi berbeda 

3. Jajargenjang memiliki sifat … 

a. Memiliki 4 sudut siku-siku 

b. Memiliki 4 sudut lancip 

c. Memiliki 4 sudut tumpul 

d. Memiliki 2 sudut lancip dan 

2 sudut tumpul 

4. Segitiga adalah bangun yang memiliki … sisi 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

5. Bangun apakah yang memiliki 4 sisi dan sisi yang berhadapan sama 

panjang. Memiliki 4 sudut yang masing masing sebesar 90o?  

a. Segitiga 

b. Persegi 

c. Persegi panjang 

d. Jajar genjang 

6. Segitiga siku-siku, jajar genjang, persegi. Urutan bangun dari yang paling 

banyak sudut siku-sikunya ke yang paling sedikit sudut siku-sikunya 

adalah … 

a. Segitiga siku-siku, jajar 

genjang, persegi 

b. Segitiga siku-siku, persegi, 

jajar genjang 

c. Jajar genjang, segitiga siku-

siku, persegi 

d. Persegi, segitiga siku-siku, 

jajar genjang 

7. Bangun yang setiap sisinya siku-siku adalah … 

a. Lingkaran 

b. Segitiga 

c. Persegi 

d. Jajar genjang 

8. Mega dimintai tolong oleh Nenek untuk membeli kertas lipat di toko. 

Nenek berpesan supaya membeli kertas yang memiliki 4 simetri lipat. 

Kertas manakah yang dipilih Mega? 
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a.  b.  c.  d.  
9. Rio mendapat tugas dari kakaknya untuk pergi ke rumah Anisa meminta 2 

lebar kain berbentuk segitiga dengan ukuran alas 10cm dan tinggi 15cm. 

Namun Anisa hanya memiliki 1 lembar kain berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran panjang 10cm dan lebar 15cm. Anisa berpesan kepada Tina 

untuk membagi 2 kain itu. Sesampainya di rumah Rio melipat kainnya 

seperti ini 

  
Apakah cara Rio membagi sudah tepat? 

a. Sudah memang Rio seharusnya membagi seperti ini  

b. Belum tepat, Rio seharusnya membagi seperti ini  

c. Belum tepat, Rio seharusnya membagi seperti ini  

d. Belum tepat, Rio seharusnya membagi seperti ini  

10. Berapa pasang sisi sama panjang yang dimiliki persegi panjang? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

11. Jumlah simetri putar persegi adalah … 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

12. Berapa sisi yang dimiliki jajar genjang? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

13. Bangun apa yang memiliki 4 simetri lipat? 

a. Segitiga 

b. Persegi 

c. Persegi panjang 

d. Jajar genjang 
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14. Bangun apakah yang memiliki 3 sisi dan dua sisinya sama panjang? 

a. Segitiga sama panjang 

b. Segitiga sama sisi 

c. Segitiga sama kaki 

d. Segitiga siku-siku 

15. Sebuah bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Besar ketiga sudutnya 

kurang dari 90o. Apa nama bangun ini? 

a. Segitiga lancip 

b. Segitiga siku-siku 

c. Segitiga tumpul 

d. Segitiga sembarang 

16. Segitiga yang memiliki satu sudut yang lebih dari 90o disebut segitiga … 

a. Segitiga lancip 

b. Segitiga siku-siku 

c. Segitiga tumpul 

d. Segitiga sembarang 

17. Segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang. Yang memiliki 

jumlah sisi yang sama adalah … 

a. Segitiga, persegi, persegi 

panjang 

b. Persegi, persegi panjang, 

lingkaran 

c. Persegi, lingkaran, jajar 

genjang 

d. Persegi, persegi panjang, 

jajar genjang 

18. Bangun apa yang memiliki 2 simetri putar? 

a. Lingkaran 

b. Segitiga 

c. Persegi 

d. Jajar genjang 

19. Tika memiliki taman yang tiap sudutnya ditanami bunga mawar. Panjang 

2 sisi taman Tika sama yaitu 10 meter. Jika terdapat 3 tanaman mawar di 

taman Tika, apa bentuk taman Tina? 

a. Segitiga sama kaki 

b. Segitiga sama sisi 

c. Persegi 

d. Persegi Panjang 

20. Memei pergi ke rumah nenek untuk berenang. Sesampainya di rumah 

nenek, Memei berenang mengelilingi kolam. Memei berenang ke arah 

utara sejauh 10 meter, kemudian berenang ke arah timur laut sejauh 20 

meter, lalu ke arah selatan sejauh 10 meter dan ke arah barat daya sejauh 

20 meter. Setelah berenang sejauh 60 meter, Memei kembali ke tempat 

semula dia berada. Apakah bentuk kolam nenek? 

a. Segitiga 

b. Persegi 

c. Persegi panjang 

d. Jajar genjang 

21. Kakaek meminta Tegar untuk memotong kertas berukuran 30cm x 20cm 

menjadi persegi. Tegar memotong kertas sepanjang 5cm sehingga 

berukuran 25cm x 20cm. saat Tegar memberikan kertas kepada kakek, 

kakek tidak mau menerimanya karena kertas tidak berbentuk persegi. Lalu 

berapa cm lagi yang harus dipotong agar kertas menjadi persegi? 

a. 5cm 

b. 10cm 

c. 15cm 

d. 20cm 

22. Aris diminta Putri untuk mengambilkan sebuah segitiga yang memiliki 

besar sudut yang sama. Ketika Aris membawakan segitiga sama kaki, Putri 

berkata kepada Aris untuk membawakan segitiga yang besar tiap sudutnya 

sama. Maka Aris seharusnya membawakan segitiga … 

a. Siku-siku 

b. Lancip 

c. Tumpul 

d. Sama sisi 
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23. Persegi memiliki … simetri lipat 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 



 

 

Soal Posttest 

Nama Nomor Absen Nilai 

 

 

  

 

Berikan tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling tepat! 

24. Sifat persegi panjang adalah … 

e. Panjang semua sisi sama 

f. Panjang 3 sisi sama 

g. Panjang sisi yang 

berhadapan sama 

h. Panjang tiap sisi berbeda 

25. Yang merupakan sifat persegi adalah … 

e. Panjang semua sisi sama 

f. Panjang 3 sisi sama 

g. Panjang sisi yang 

berhadapan sama 

h. Panjang tiap sisi berbeda 

26. Yang merupakan sifat jajargenjang adalah … 

e. Memiliki 4 sudut siku-siku 

f. Memiliki 4 sudut lancip 

g. Memiliki 4 sudut tumpul 

h. Memiliki 2 sudut lancip dan 

2 sudut tumpul 

27. Segitiga adalah bangun yang memiliki … sisi 

e. 1 

f. 2 

g. 3 

h. 4 

28. Memiliki 4 sisi dan sisi yang berhadapan sama panjang. Memiliki 4 sudut 

yang masing masing sebesar 90o. adalah ciri bangun … 

e. Segitiga 

f. Persegi 

g. Persegi panjang 

h. Jajar genjang 

29. Segitiga siku-siku, jajar genjang, persegi. Urutan bangun dari yang paling 

banyak sudut siku-sikunya ke yang paling sedikit sudut siku-sikunya 

adalah … 

e. Segitiga siku-siku, jajar 

genjang, persegi 

f. Segitiga siku-siku, persegi, 

jajar genjang 

g. Jajar genjang, segitiga siku-

siku, persegi 

h. Persegi, segitiga siku-siku, 

jajar genjang 

30. Bangun yang setiap sisinya siku-siku adalah … 

e. Lingkaran 

f. Segitiga 

g. Persegi 

h. Jajar genjang 

31. Rudi dimintai tolong oleh ibunya untuk membeli kertas lipat di toko. Ibu 

berpesan supaya membeli kertas yang memiliki 4 simetri lipat. Kertas 

manakah yang dipilih Rudi? 

e.  f.  g.  h.  



 

 

32. Tina mendapat tugas dari Ibunya untuk pergi ke rumah Ibu Umi meminta 

2 lebar kain berbentuk segitiga dengan ukuran alas 10cm dan tinggi 15cm. 

Namun Ibu Umi hanya memiliki 1 lembar kain berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran panjang 10cm dan lebar 15cm. Ibu Umi berpesan kepada 

Tina untuk membagi 2 kain itu. Sesampainya di rumah Tina melipat 

kainnya seperti ini 

  
Apakah cara Tina membagi sudah tepat? 

e. Sudah memang Tina seharusnya membagi seperti ini  

f. Belum tepat, Tina seharusnya membagi seperti ini  

g. Belum tepat, Tina seharusnya membagi seperti ini  

h. Belum tepat, Tina seharusnya membagi seperti ini  

33. Persegi panjang memiliki … pasang sisi yang sama panjang 

e. 1 

f. 2 

g. 3 

h. 4 

34. Persegi memiliki … simetri putar 

e. 1 

f. 2 

g. 3 

h. 4 

35. Jajar genjang memiliki … sisi 

e. 1 

f. 2 

g. 3 

h. 4 

36. Bangun yang memiliki 4 simetri lipat adalah … 

e. Segitiga 

f. Persegi 

g. Persegi panjang 

h. Jajar genjang 

37. Bangun ini memiliki 3 sisi dan dua sisinya sama panjang. Bangun apakah 

yang dimaksud? 

e. Segitiga sama panjang 

f. Segitiga sama sisi 

g. Segitiga sama kaki 

h. Segitiga siku-siku 



 

 

38. Ada sebuah bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Besar ketiga 

sudutnya kurang dari 90o. Apa nama bangun ini? 

e. Segitiga lancip 

f. Segitiga siku-siku 

g. Segitiga tumpul 

h. Segitiga sembarang 

39. Segitiga yang memiliki satu sudut yang lebih dari 90o disebut segitiga … 

e. Segitiga lancip 

f. Segitiga siku-siku 

g. Segitiga tumpul 

h. Segitiga sembarang 

40. Segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang. Yang memiliki 

jumlah sisi yang sama adalah … 

e. Segitiga, persegi, persegi 

panjang 

f. Persegi, persegi panjang, 

lingkaran 

g. Persegi, lingkaran, jajar 

genjang 

h. Persegi, persegi panjang, 

jajar genjang 

41. Bangun yang memiliki 2 simetri putar adalah … 

e. Lingkaran 

f. Segitiga 

g. Persegi 

h. Jajar genjang 

42. Pak Bejo memiliki sawah yang tiap sudutnya dibuat lubang untuk 

mengalirkan air. Panjang 2 sisi sawah Pak Bejo sama yaitu 10 meter. Jika 

terdapat 3 lubang untuk mengalirkan air pada sawah Pak Bejo, apa bentuk 

sawah pak bejo? 

e. Segitiga sama kaki 

f. Segitiga sama sisi 

g. Persegi 

h. Persegi Panjang 

43. Badu pergi ke lapangan dekat rumahnya untuk lari-lari. Sesampainya di 

lapangan, badu berlari mengelilingi lapangan. Badu berlari ke arah utara 

sejauh 10 meter, kemudian berlari ke arah timur laut sejauh 20 meter, lalu 

ke arah selatan sejauh 10 meter dan ke arah barat daya sejauh 20 meter. 

Setelah berlari sejauh 60 meter, Rudi kembali ke tempat semula dia 

berada. Apakah bentuk lapangan itu? 

e. Segitiga 

f. Persegi 

g. Persegi panjang 

h. Jajar genjang 

44. Ayah meminta Edo untuk memotong papan berukuran 30cm x 20cm 

menjadi persegi. Edo memotong papan sepanjang 5cm sehingga berukuran 

25cm x 20cm. saat Edo memberikan papan kepada ayah, ayah tidak mau 

menerimanya karena papan tidak berbentuk persegi. Lalu berapa cm lagi 

yang harus dipotong agar papan menjadi persegi? 

e. 5cm 

f. 10cm 

g. 15cm 

h. 20cm 

45. Bimo diminta ibu guru maju ke depan memilih sebuah segitiga yang 

memiliki besar sudut yang sama. Ketika Bimo membawakan segitiga sama 

kaki, ibu guru berkata kepada Bimo untuk membawakan segitiga yang 

besar tiap sudutnya sama. Maka Bimo seharusnya membawakan segitiga 

… 

e. Siku-siku 

f. Lancip 

g. Tumpul 

h. Sama sisi 

46. Jumlah simetri lipat persegi adalah … 



 

 

e. 1 

f. 2 

g. 3 

h. 4 
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Data mentah pretest 

Sumber 01 

 

Ujung-ujung 02 
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Data Mentah Posttest 

 

Sumber 01 

 

Ujung-Ujung 02 
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Uji Normalitas Pretest 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor TPS .169 19 .160 .925 19 .139 

PBL .114 19 .200* .971 19 .789 

 

Uji Homogenitas Pretest 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Skor Based on Mean .472 1 36 .496 

Based on Median .399 1 36 .532 

Based on Median and with 
adjusted df 

.399 1 35.999 .532 

Based on trimmed mean .478 1 36 .494 

 

Uji Persamaan Pretest 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Skor Equal 
variances 
assumed 

.472 .496 .379 36 .707 1.947 5.139 -8.475 12.369 

Equal 
variances not 
assumed 

  

.379 35.453 .707 1.947 5.139 -8.480 12.375 
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Uji Normalitas Posttest 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor Eks 2 TPS .162 19 .200* .918 19 .103 

Eks 1 PBL .161 19 .200* .948 19 .360 

    

 

Uji Homogenitas Posttest 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Skor Based on Mean 1.591 1 36 .215 

Based on Median 1.169 1 36 .287 

Based on Median and with 
adjusted df 

1.169 1 34.069 .287 

Based on trimmed mean 1.600 1 36 .214 

 

Uji Perbedaan Posttest 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Skor Equal 
variances 
assumed 

1.591 .215 -.235 36 .816 -1.211 5.152 -11.660 9.239 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-.235 34.463 .816 -1.211 5.152 -11.676 9.255 

 



113 

 

 

 

Uji Plagiasi 
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Lampiran Foto 

Uji Soal 

SD Negeri Sumberejo 02 

5 Maret 2016 
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Problem Based Learning 

SD Negeri Sumberejo 01 

12, 15, 17 Maret 20016 

 Pretest  Pretest 

 Mengarahkan siswa berkelompok  Siswa duduk berkelompok 

 Mengarahkan siswa untuk 

bekerjasama dalam kelompok 

 Penyampaian tujuan pembelajaran 

dan alat yang digunakan 
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 Membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan 

pembelajaran 

 Mendorong siswa mencari informasi 

dan melakukan peengamatan 

 Siswa bekerja kelompok  Siswa bekerja kelompok 

 Menjelaskan kepada siswa tentang 

laporan yang akan dibuat oleh tiap 

kelompok untuk dikumpulkan 

pertemuan berikutnya 

 menjelaskan apa saja yang perlu 

dimasukkan kedalam laporan 

kelompok 
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 Memberi kesempatan tiap kelompok 

untuk mengemukakan hasil 

pengamatan 

 Membahas bersama siswa hasil 

pengamatan yang telah dilaksanakan 

 menyimpulkan hasil pengamatan 

yang sudah dilakukan 

 Mengerjakan Posttest 

 



118 

 

 

 

 

Kooperatif Think Pair Share 

SD Negeri Ujung-ujung 02 

19, 21, 22 Maret 2016 

 Mengerjakan Pretest  Mengerjakan Pretest 

 Mengarahkan siswa untuk duduk 

berpasangan 

 Mempresentasikan bangun datar 

dengan media wayang 

 Siswa juga mengamati bangun datar  Presentasikan sifat bangun datar 
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 Mengajak siswa untuk terlibat 

dalam presentasi 

 Memberi kesempatan siswa berpikir 

mandiri dengan mengisi lembar 

kerja siswa 

 Siswa berpikir berpasangan dengan 

mengisi lembar kerja pasangan 

 Siswa mengisi lembar kerja 

pasangan 

 Memberi pengarahan kepada siswa 

dalam mengisi lembar kerja 

pasangan 

 Siswa Bekerjasama 
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 Memberi kesempatan siswa 

mengemukakan hasil kerja 

pasangannya 

 Memberikan tambahan 

pengetahuan atau konsep yang luput 

dari perhatian siswa 

 Membimbing siswa untuk membuat 

simpulan dan melakukan refleksi 

 Siswa mengerjakan posttest 

 

 


