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LAMPIRAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENELITIAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : SD N 3 Gedangan, Wirosari 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/II 

AlokasiWaktu : 6 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.5   Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan 

bangun ruang  

sederhana 

 

C. Indikator Pembelajaran 

Afektif 

1. Menunjukkansikapkerjasama, toleransi, danteliti. 

 

 

Psikomotorik  
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2. Menunjukkanketerampilan menentukan luas permukaan balok 

denganteliti. 

3. Menunjukkanketerampilan menentukan volume balok denganteliti. 

Kognitif 

4. Menentukan luas permukaan balok. 

5. Menyelesaikanmasalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok. 

6. Menentukan volume balok. 

7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok 

 

D. Tujuan Pembelajaran.  

Afektif  

1. Diberikan kesempatan untuk kerja kelompok, siswa menunjukkan 

sikap kerjasama, toleransi dan teliti tanpa arahan guru. 

Psikomotor 

2. Diberikan kesempatan untuk kerja kelompok, siswa terampil 

menentukan luas permukaan dengan teliti dan benar. 

3. Diberikan proyek, siswa terampil membuat produk tempat alat tulis 

menggunakan prinsip jaring-jaring balok. 

Kognitif 

4. Diberikan jaring-jaring balok, siswa dapat menentukan luas permukaan 

balok dengan runtun dan benar. 

5. Diberikansoalcerita,siswadapatmenentukanpenyelesaianmasalahterseb

utdengan konsep luas permukaan balok dengantelitidanbenar. 

6. Diberikan gambar balok, siswadapatmenentukan volume balok 

denganruntundanbenar. 

7. Diberikan soal cerita, siswa dapat menentukan 

penyelesaianmasalahtersebutdengan konsep volume balok dengan 

benar 
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KEGIATAN  DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Kegiatan Awal 

1. Guru melakukan apersepsi tentang materi 

pelajaran yang telah disampaikan 

dengandiskusi mengingat unsur apa saja 

yang ada pada pohon melalui gambar 

pohon yang disediakan guru. 

2. Berdasarkan hasil diskusi dalam 

apersepsi, guru menanyakan benda apa 

saja yang terbuat dari kayu. 

3. Berdasarkan jawaban siswa, guru 

menunjukkan gambar benda yangterbuat 

dari olahan kayu. 

4. Guru memaparkan topik dan tujuan 

pembelajaran dengan cara menyajikan 

cerita bahwa banyak benda yag terbuat 

dari olahan kayu. Benda-benda tersebut 

dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, 

salah satunya adalah pelajaran 

Matematika. 

5. Penyajian masalah 

Guru mengajukan permasalahan atau 

pertanyaan yang terkait dengan topik yang 

dikaji. 

Masalah:  

Seorang petugas hutan ingin memberikan 

kado untuk anaknya di hari ulang 

tahunnya. Ia harus membuat sebuah kotak 

 



85 

 

85 

 

pensildari kayuuntuk menjadi hadiah. 

Bagaimana langkah yang harus dilakukan 

untuk dapat membuat sebuah kotak pensil 

yang menarik? 

6. Siswa bersama dengan guru menentukan 

materi proyek berdasarkan permasalahan 

yang telah dibuat yaitu membuat kotak 

pensil. 

7. Guru mengidentfikasi pengetahuan awal 

siswa tentang cara pembuatan kotak pensil 

dengan cara melakukan tanya jawab. 

8. Untuk membuat perencanaan 

penyelesaikan masalah maka perlu 

dibentuk kelompok. 

9. Guru bersama dengan siswa menyusun 

penjadwalan untuk pelaksanaan proyek 

guna memecahkan permasalahan di awal 

pembelajaran. 

10. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok besar 

dengan cara undian bergambar dalam 

balon. (berlaku sampai pembelajaran 

selanjutnya) 

11. Kelompok merumuskan hipotesis (Siswa 

menjawab kemungkinan-kemungkinan 

jawaban). 

 

Kegiatan Inti Kegiatan 1 

EKSPLORASI 

1. Siswa dalam kelompok dengan 

monitor guru melakukan permainan 1 

yaitu Permainan Kotak Ajaib untuk 
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penyelesaian proyek 1. 

2. Implementasi Permainan : 

Tahap 1. 

a. Siswa diberikan sebuah kotak 

petunjuk jawaban, untuk 

membantu siswa dalam melakukan 

kegiatan guna menjawab 

permasalahan. 

b. Dari kotak petunjuk jawaban, guru 

memperlihatkan sebuah benda 

yang berbentuk balok. 

c. Siswa dibantu guru membongkar 

benda tersebut di depan kelas 

sehingga siswa mengamati dengan 

rasa ingin tahu. 

d. Berdasarkan kegiatan tersebut, 

siswa menemukan berbagai 

bangun datar pada benda yang 

telah dibongkar. 

e. Melalui tanda yang dibuat guru 

sebelumnya, siswa dapat 

menemukan mana yang disebut 

dengan panjang, tinggi, dan lebar 

pada balok. 

f. Melalui kegiatan tersebut siswa 

menemukan apa yang disebut 

dengan jaring-jaring. 

g. Siswa mengemukakan definisi 

balok sesuai dengan bahasanya 

sendiri. 

3. Guru menyusun penjadwalan 
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pelaksanaan proyek dengan terlebih 

dahulu menemukanjaring-jaring balok 

yang lain dengan memberikan kotak 

petunjuk jawaban kedua. 

4. Siswa dibantu dengan guru 

menemukan macam-macam jaring-

jaring balok. 

ELABORASI 

5. Siswa secara berkelompok 

melaksanakan proyek yang telah 

disepakati di awal pembelajaran 

dengan: 

a. Siswa mendapatkan alat dan 

bahan untuk membuat kotak kado. 

b. Secara berkelompok, melalui 

pengetahuan siswa tentang 

macam-macam jaring-jaring 

balok, siswa dapat membuat 

sebuah tempat alat tulis serta 

menghiasnya sesuai dengan 

kreativitasnya. 

c. Guru memonitor pembuatan 

proyek. 

d. Guru melakukan penilaian 

auntentik disaat siswa melakukan 

proyek 1. 

e. Kelompok memaparkan hasil 

kreativitasnya sekaligus 

menjawab permasalahan yang ada 

pada awal pembelajaran. 

KONFIRMASI 
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6. Kelompok memaparkan hasil 

investigasi (percobaan atau 

pengamatan) dan mengemukakan 

konsep yang ditemukan. 

7. Guru memberikan penguatan kepada 

masing-masing kelompok. 

8. Guru bersama dengan siswa membuat 

kesimpulan. 

Kegiatan 2 

Kegiatan awal 

1. Apersepsi: guru mengingatkan kembali 

tentang kotak pensil berbentuk balok yang 

dibuat melalui jaring-jaring balok pada 

pembelajaran sebelumnya. 

2. Guru mengajukan permasalahan atau 

pertanyaan yang terkait dengan topik yang 

dikaji. 

Masalah:  

Dalam prosespembuatan kotak pensil, 

ternyata ibu guru memerlukan banyak 

sekali kertas karton sebagai bahan 

bakunya. Berapakah luas kertas yang 

digunakan untuk membuat tempat alat 

tulis? 

3. Berdasarkan masalah siswa diskusi masih 

bekerja dalam kelompok 

untukmerumuskan hipotesis (Siswa 

menjawab kemungkinan-kemungkinan 

jawaban). 

Kegiatan Inti 

EKSPLORASI 
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1. Siswa dalam kelompok dengan 

dampingan guru melakukan permainan 2 

yaitu Permainan Memberi Nama. 

2. Implementasi Kegiatan: 

a. Guru membagikan kartu nama kepada 

masing-masing kelompok. 

b. Guru merancang percobaanyang 

melibatkan siswa dengan meminta 

siswa untuk menamai setiap sisi pada 

kotak kado berbentuk balok dengan 

nama depan-belakang, atas-bawah, 

dan kiri-kanan. 

ELABORASI 

3. Guru memfasilitasi kelompok dalam 

melaksanakan percobaan 

/investigasidengan LKS sebagai media. 

4. Siswa diminta menuliskan unsur apa saja 

yang terdapat dalam tiap sisi yang telah 

diberi nama, misalnya: DEPAN, 

unsurnya= panjang dan tinggi dengan 

menggunakan  

5. Setelah itu siswa diminta untuk mengukur 

berapa panjang setiap unsur tersebut. 

6. Hasil pengamatan siswa ditulis dalam 

LKS yang sudah disediakan guru. 

7. Siswa diminta menghitung luas masing-

masing sisi dengan menggunakan 

pendekatan persegi panjang. 

8. Siswa menjumlahkan luas masing-masing 

sisi untuk dapat menemukan luas seluruh 

kotak kado. 
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9. Siswa menuliskan dalam simbol 

matematis dengan bimbingan guru untuk 

menemukan luas permukaan balok 

(Kelompok mengorganisasi dan 

menganalisis data ) 

KONFIRMASI 

10. Siswa diminta untukmenempelkan hasil 

kerja masing-masing kelompok pada 

media yang disediakan guru (membuat 

laporan hasil percobaan atau pengamatan).  

11. Kelompok memaparkan hasil investigasi 

(percobaan atau pengamatan) dan 

mengemukakan konsep yang ditemukan. 

12. Guru memberi penguatan bagi konsep 

yang sudah benar dan memberikan tindak 

lanjut bagi konsep yang kurang benar. 

Kegiatan 3 

Kegiatan Awal 

1. Apersepsi: guru mengingatkan kembali 

bahwa kotak pensil dibuat sebagai wadah 

bagi petugas hutan untuk hadiah ulang 

tahun anaknya. 

2. Guru mengajukan permasalahan atau 

pertanyaan yang terkait dengan topik yang 

dikaji. 

Masalah: 

Setiap kotak pensil yang dibuat memiliki 

ruang kosong di dalamnya yang dapat 
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diisi penuh dengan berbagai macam 

benda. Bagaimana untuk mengetahui 

banyaknya isi pada kotak pensil tersebut 

bila diisi penuh? 

3. Siswa masih bekerja dalam kelompok 

untukmerumuskan hipotesis (Siswa 

menjawab kemungkinan-kemungkinan 

jawaban). 

4. Untuk menjawab permsalahan siswa 

bersama dengan guru menentukan sebuah 

proyek yaitu membuat hiasan akuarium di 

kelas. 

Kegiatan Inti 

EKSPLORASI 

1. Siswa dalam kelompok dengan 

dampingan guru melakukan permainan 3 

yaitu Permainan Menata. 

a. Tujuan permainan 

Menata satuan kubus menjadi sebuah 

balok yang akan diketahui volumenya 

melalui jumlah kubus yang digunakan.  

b.  Jumlah pemain 

Setiap kelompok terdiri 5 orang. 

c. Langkah-langkah kegiatannya 

• Setiap pemain diberikan satuan 

kubus bergambar berjumlah 12. 

• Pemain kemudian membuat satuan 

kubus menjadi sebuah balok sesuai 

dengan kreativitasnya. 
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• Setiap bentuk balok yang di dapat 

kemudian digambar dan ditulis 

berapa satuan kubus yang 

digunakan untuk memenuhi sebuah 

balok transparan. 

ELABORASI 

2. Implementasi kegiatan 

a. Guru merancang percobaan dengan 

memberikan kebebasan pada 

kelompok untuk memenuhi balok 

transparan dengan menggunakan 

kubus satuan bergambar. 

b. Guru memfasilitasi kelompok dalam 

melaksanakan percobaan 

/investigasidengan membagikan 

satuan kubus kecil bergambar pada 

masing-masing kelompok. 

c. Setiap kelompok bebas berkreativitas 

untuk membentuk akuarium yang 

indah dan dapat memenuhi balok 

transparan. 

d. Siswa mencoba menggambarkannya 

dalam kertas yang disediakan serta 

mengaitkan gambar balok dengan 

unsur panjang, tinggi, dan lebar. 

(Kelompok mengorganisasi dan 

menganalisis data serta membuat 

laporan hasil percobaan atau 

pengamatan.) 



93 

 

93 

 

e. Siswa menghitung berapa banyak 

kubus satuan yang berperan sebagai 

unsur panjang, lebar, dan tinggi. 

f. Siswa menemukan bahwa volume 

kubus adalah perkalian unsur panjang, 

lebar, dan tinggi pada balok. 

g. Kelompok memaparkan hasil 

investigasi (percobaan atau 

pengamatan) dan mengemukakan 

konsep yang ditemukan. 

h. Setelah menemukan konsep volume 

balok siswa membuat produk 

akuarium dari balok dan kubus satuan 

dengan besar volume yang berbeda 

beda setiap kelompok. 

i. Guru melakukan penilaian auntentik 

disaat siswa melakukan proyek 1. 

KONFIRMASI 

3. Siswa bersama dengan guru melakukan 

refleksi dengan menghubungkan produk 

akuarium dengan permasalah di awal 

pembelajaran. 

4. Siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan hubungan permaalaha, 

produk, dan konsep matematika tentang 

volume balok. 

5. Guru melakukan evaluasi terhadap dua 

proyek yang sudah dilakukan dalam 

pembelajaran. 
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Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama dengan siswa 

merangkum konsep matematika apa 

yang sudah mereka peroleh melalui 

kegiatan yang sudah dengan: 

a. Guru membagikan sebuah kertas. 

b. Siswa menulias kertas yang 

dibagikan dengan nama mereka. 

c. Guru mengambil kertas secara 

acak dan siswa yang namanya 

diambil oleh guru menyebutkan 

tentang konsep matematika apa 

yang sudah diperoleh. 

d. Siswa yang menjawab akan 

mendapat penguatan berupa 

hadiah. 

2. Guru bersama siswa dengan 

menuliskan salah satu nama untuk 

merangkum. 

3. Guru melakukan refleksi tentang 

pembelajaran dan aplikasi penggunaan 

konsep matematika tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Berdasarkan matematika juga 

mendapatkan banyak hal misalanya 

teman ultah, menggunakan kertas 

secara minimal, semakin kreatif dapat 

membuat sesuatu.  

5. Guru melakukan tindak lanjut 

terhadap respon siswa. 
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KISI-KISI 

KD INDIKATOR TUJUAN PEMBELAJARAN SOAL 

Menyel

esaikan 

masalah 

yang 

berkaita

n 

dengan 

bangun 

datar 

dan 

bangun 

ruang  

sederha

na 

1. Menentukan 

luas 

permukaan 

balok. 

 

 

 

 

2. Menyelesaikan

masalah yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

balok. 

 

3. Menentukan 

volume balok. 

4. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan volume 

balok 

 

1. Diberikan jaring-jaring balok, siswa 

dapat menentukan luas permukaan 

balok dengan runtun dan benar. 

2. Diberikansoalcerita,siswadapatmene

ntukanpenyelesaianmasalahtersebut

dengan konsep luas permukaan 

balok dengantelitidanbenar. 

3. Diberikan gambar balok, 

siswadapatmenentukan volume 

balok denganruntundanbenar. 

4. Diberikan soal cerita, siswa dapat 

menentukan 

penyelesaianmasalahtersebutdengan 

konsep volume balok dengan benar 

 

1.  
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Wirosari, 6 Mei 2015 
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Sekolah : SD N 1 Gedangan, Wirosari 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/II 

AlokasiWaktu : 6 x 35 menit 

  

A.                   Standar Kompetensi 

4. Mengitung volume kubus dan balok menggunakannya dalam pemecahan 

masalah 

B.                Kompetensi Dasar 

4.1. Menghitung volume kubus dan balok 

C.             Indikator 

� Menemukan rumus mencari panjang, lebar, dan tinggi pada balok juga 

rusuk pada kubus jika ada yang suda diketahui. 

� Menemukan hubungan volume balok dan kubus untuk mencari panjang 

rusuk-rusuknya. 

D.             Tujuan Pembelajaran 

� Setelah memperhatikan penjelasan guru tengan volume bangun ruang, siswa 

dapat menghitung panjang, lebar, dan tinggi pada balok dengan cara 

menurunkan dari rumus pokok dengan benar. 

� Setelah melakukan tanya jawab dengan guru tentang volume bangun ruang, 

siswa dapat menghitung rusuk pada kubus dengan cara menurunkan rumus 

pokok dengan benar. 

� Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok yang berkaitan dengan volume 

bangun ruang ( kubus dan balok ), siswa dapat menemukan hubungan volume 
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balok dan kubus sehingga dapat menghitung panjang rusuk-rusuknya dengan 

benar. 

E.                Materi Pembelajaran 

Volume Bangun Ruang (Kubus dan Balok)  

 

F.             Model dan Metode Pembelajaran 

1.    Model Pembelajaran : Number Heads Together 

2.    Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi.  

G.          Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Karakter yang 

diharapkan 

1 Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

Apersepsi dan Motivasi : 

   Guru dan siswa berdo’a 

   Absensi 

   Guru mengingatkan kesiapan belajar siswa 

   Guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai setelah kegiatan pembelajaran. 

 

Religius 

 

 

2 Kegiatan Inti ( 55 menit ) 

Eksplorasi : 

  Siapakah yang di rumah punya lemari sendiri? 

  Bagaimana bentuk lemari tersebut? 

  Termasuk dalam bangun apakah lemari 

tersebut? 

Elaborasi : 

  Siswa dibagi menjadi 6 kelompok @ 5 – 6 / 

kelompok. 

  Guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya. 

  Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

Cermat  

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab  
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dan memastikan tiap anggota kelompoknya 

dapat mengerjakan atau mengetahui 

jawabannya.  

Konfirmasi :  

  Siswa dipanggil berdasarkan nomor 

kelompoknya  dan melaporkan hasil diskusi 

dalam kelompok. 

  Kelompok siswa yang tidak dipanggil 

menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang 

maju. 

  Kemudian guru menunjuk kelompok 

selanjutnya sampai selesai. 

 

 

 

 

Keberanian  

3 Kegiatan Penutup ( 10 menit ) 

   Guru menyimpulkan pelajaran dan 

memberikan penguatan sesuai dengan hasil 

diskusi kelompok siswa. 

   Siswa mengerjakan soal evaluasi 

   Guru menutup pelajaran 

 

 

 

 

Tanggungjawab  

 

H.       Alat dan Bahan/Sumber Belajar 

1.    Alat dan Bahan 

� Kubus  

� Balok  

� Tabel lembar kerja siswa 

2.    Sumber Belajar 

� Soenarjo.RJ. BSE Matematika Kelas V untuk SD/MI.  Jakarta : Pusat 

Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.  Halaman 110 – 118. 

� Sumanto.Y.D.Dkk. BSE Gemar Matematika untuk Kelas V SD/MI. Jakarta : 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Halaman 80 – 85. 
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I.             Penilaian 

1.    Prosedur Penilaian   : Penilaian Hasil Belajar 

2.    Teknik Penilaian    : Tes Tertulis  

3.    Instrumen Penilaian  : Uraian  

4.    Pedoman Penilaian   : N = jumlah soal yang x 20 

 

 

 

Wirosari, 6 Mei 2015 
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LAMPIRAN 2 

SOAL POSTES DAN PRETES 

 

 

 

 

 

 

 

Postest Matematika Materi Bangun Ruang Balok 

 

Satuan Pendidikan : SD ……… 

Kelas/Semester : 5/Semester 2 

Alokasi waktu  : 70 menit (2x35 menit) 

 

Perhatikan petunjuk dibawah ini! 

a. Soal terdiri atas soal uraian panjang dan soal cerita tentang bangun ruang 

balok 

b. Isilah soal isian panjang dengan melengkapi titik-titik. 

c. Isilah soal cerita dengan menulis diketahui, ditanyakan, dan dijawab. 

d. Isilah semua jawaban pada lembar jawaban yang terletak tepat dibawah 

soal. 

 

 

 

 

NAMA  : 

NOMER ABSEN : 

KELAS  :  
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A. SOAL URAIAN PANJANG 
(Soal tentang Luas Permukaan Balok) 
Kerjakan soal dibawah ini dengan memperhatikan gambar jaring-

jaring balok dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan luas 

permukaan balok dengan mengisi titik-titik di bawah ini! 

1. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 2 x Panjang x lebar balok pada gambar=… 

 2 x Lebar x tinggi balok pada gambar=... 

 2 x Tinggi x panjang balok pada gambar=… 

 Luas permukaan balok pada gambar=… 

 

2. Perhatikan gambar jaring-jaring balok berikut ini! 

 

Jika diketahui panjang balok pada gambar 8cm, tinggi balok pada gambar 

5 cm, dan lebar balok pada gambar 5cm. 
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Luas persegi panjang HDCG=… 

Luas persegi panjang ABEF=… 

Luas persegi ADEH=… 

Luas persegi CGBF=… 

Luas persegi panjang ABCD=… 

Luas persegi panjang EFGH=… 

Luas HDCG+ABEF+ADEH+CGBF+ABCD+EFGH=… 

B. SOAL URAIAN PANJANG (Soal tentang Volume Balok) 
Isilah soal dibawah ini dengan mengsi titik-titik yang ada pada soal! 

1.  

 

volume  
Panjang 

(p) 

Lebar 

(l) 

Tinggi 

(t) 
p x l x t 

… … … … … 

 

 

 

2. 

 

Jika diketahui panjang balok 3, lebar balok 2, tinggi balok 2. 
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Hitung Satuan kubus yang terdapat pada gambar balok diatas… 

Hitung Volume balok jika dicari menggunakan rumus… 

 

C. SOAL CERITA (Soal tentang Luas Permukaan Balok) 
1. Ani mempunyai 2 buah ember yang berbentuk balok dan ukurannya 

bermacam-macam seperti dibawah : dengan ukuran sebagai berikut. 
a. panjang 8cm x lebar4cm x tinggi 2cm 
b. panjang 8cm x lebar 3cm x tinggi 4cm 
Hitunglah luas permukaan balok yang berbentuk ember tersbut! 

2. Adi mempunyai dua buah kotak pensil yang berbentuk balok. Kotak 
pensil yang pertama berukuran panjang 6cm, lebar 5cm dan tinggi 
4cm, kotak pensil kedua berukuran panjang 8cm lebar 7cm dan tinggi 
4cm. Hitunglah perbandingan luas permukaan dua buah kotak pensil 
yang berbentuk balok tersebut! 
 

Lembar Jawaban 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diketahui: 

 

Ditanya: 

 

Jawab:  

2. Diketahui: 

 

    Ditanya: 

 

   Jawab: 
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3. SOAL CERITA (Soal tentang Volume Balok) 
 
Kerjakan soal dibawah ini dengan mengisi diketahui, ditanya, dan 
jawab pada lembar yang disediakan! 

1. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 60 cm, lebar 40 cm, 
dan tinggi 40 cm. Jika akuarium terisi penuh dengan air, berapakah 
volume air tersebut? 

2. Untuk keperluan olah raga, sebuah SD membuat bak pasir di halaman 
sekolah. Panjangnya 6 m, lebarnya 2,5 m, dan dalamnya 0.4 m.Bak itu 
akan diisi penuh dengan pasir. Berapa meter kubik pasir untuk memenuhi 
bak itu? 

Lembar jawaban: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diketahui: 

 

Ditanya: 

 

Jawab: 

2. Diketahui: 

 

   Ditanya: 

 

  Jawab: 
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Pretest MatematikaMateriBangunDatar! 

SatuanPendidikan : SD ……… 

Kelas/Semester : 5/Semester 2 

Alokasiwaktu  : 30 Menit (2x35 menit) 

 

1. Diketahui Layang-layang ABCD, panjang AB = 12 cm dan panjang BC = 

18 cm. Tentukan luas dan keliling layang-layang tersebut! 

2. Diketahui belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal masing-masing 

20 cm dan 18 cm. Berapakah luas dan keliling tersebut! 

3. Jika panjang sisi alas 4 cm dan tinggi sisinya 7 cm, maka Luas dan 

Keliling berapa? 

4. Jika trapesium panjang sisi sejajar 14 cm dan 8cm, tingginya 6 cm. Berapa 

Luas dan Keliling tersebut? 

5. Diketahui jajargenjang, alasnya 16 cm dan tingginya 8 cm. Tentukan 

luasnya dan kelilingnya! 

 

Jawab : 

 

 

 

NAMA  : 

NOMER ABSEN : 

KELAS  :  
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LAMPIRAN 3 

NILAI PRETES DAN POSTES 

Nilai Pretes 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

87.5 87.5 
83.33 91.67 

75 75 
83.33 66.67 
83.33 83.33 
98.17 79.17 
83.33 70.83 

75 75 
70.83 70.83 
87.5 87.5 
75 66.67 

91.67 83.33 
66.67 66.67 

75 75 
83.33 83.33 
66.67 66.67 

75 70.83 
70.83 70.83 

75 75 
79.17 62.5 
83.33 75 

75 75 
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Nilai Postes 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

83.33 86.69 
72.22 91.67 
66.67 83.33 
77.78 75 
83.33 80.56 
72.22 72.22 
88.89 91.67 
77.78 83.33 
77.78 77.78 
80.56 80.56 
77.78 88.89 
83.33 83.33 
61.11 69.44 
77.78 83.33 
63.89 66.67 
88.89 88.89 
72.22 72.22 
88.89 88.99 
72.22 88.89 
61.11 77.78 
77.78 91.67 
72.22 86.11 
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LAMPIRAN 4 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

  

Penyajian Masalah 
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Membuat Perencanaan 

     

 

Menyusun Penjadwalan 
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Memonitor Pembuatan Proyek 
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Melakukan Penilaian 
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Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 


