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Lampiran 5
RENCANARENCANARENCANARENCANA PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN (((( RPPRPPRPPRPP ))))

SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII

SekolahSekolahSekolahSekolah :::: SDNSDNSDNSDN NgemplakNgemplakNgemplakNgemplak KidulKidulKidulKidul 03030303
MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: MatematikaMatematikaMatematikaMatematika
Kelas/SemesterKelas/SemesterKelas/SemesterKelas/Semester :::: V/V/V/V/ IIII
AlokasiAlokasiAlokasiAlokasi WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 3333 xxxx 35353535 MenitMenitMenitMenit (3(3(3(3 xxxx Pertemuan)Pertemuan)Pertemuan)Pertemuan)

A.A.A.A. StandarStandarStandarStandar KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi ::::
4. Menghitung volum kubus dan balok dan menggunakannya dalam pemecahan

masalah

B.B.B.B. KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi DasarDasarDasarDasar
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok

C.C.C.C. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator
4.2.1 Mencari Volume Kubus dan Balok
4.2.2 Mengenal rumus volume kubus dan balok
4.2.3 Menghitung volume kubus dan balok dengan rumus
4.2.4 Mengenal satuan volume yang baku

D.D.D.D. TujuanTujuanTujuanTujuan Pembelajaran**Pembelajaran**Pembelajaran**Pembelajaran**
1. Peserta didik dapat Mencari Volume Kubus dan Balok
2. Peserta didik dapat Mengenal rumus volume kubus dan balok
3. Peserta didik dapat Menghitung volume kubus dan balok dengan rumus
4. Peserta didik dapat Mengenal satuan volume yang baku

� KarakterKarakterKarakterKarakter siswasiswasiswasiswa yangyangyangyang diharapkandiharapkandiharapkandiharapkan :::: Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian
( respect ) Tekun ( diligence ) dan
Tanggung jawab (responsibility)

E.E.E.E. MateriMateriMateriMateri AjarAjarAjarAjar
1.1.1.1. MenghitungMenghitungMenghitungMenghitung VolumeVolumeVolumeVolume KubusKubusKubusKubus

Volume adalah ukuran yang menyatakan besaran isi suatu bangun ruang (ditulis
V).
Tumpukan beberapa kubus satuan dapat membentuk kubus baru.
Perhatikan!



86

Tumpukan dari kubus-kubus di samping membentuk suatu kubus baru. Alas kubus
di samping terdiri atas 4 × 4 = 16 kubus satuan. Sedangkan tinggi kubus di
samping adalah 4 kubus satuan. Sehingga kubus di samping terdiri dari 4 × 16 =
64 kubus satuan. Jadi volume kubus di samping adalah 64 kubus satuan . Volume
kubus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Volume kubus = 4 × 4 × 4 = 64
kubus satuan. Jadi, volume kubus dapat dicari dengan cara menghitung Volume
kubus = rusuk × rusuk × rusuk
Apabila panjang rusuk-rusuk kubus dinyatakan dengan s maka volumenya: V = s ×
s × s
Kubus satuan

2.2.2.2. MenghitungMenghitungMenghitungMenghitung VolumeVolumeVolumeVolume BalokBalokBalokBalok

Balok merupakan bangun ruang yang mempunyai 12 rusuk dan 6 buah sisi yang
berbentuk persegi panjang.
Perhatikan gambar balok berikut:

Gambar di atas adalah gambar balok
KLMN.PQRS.

- Balok di atas memiliki 12 rusuk yaitu: KL, LM, MN, KN, PS, PQ, QR,
RS, KP, NS, MR, dan LQ.

- Balok di atas memiliki 6 buah sisi yaitu: KLMN, PQRS, KNSP, LMRQ,
NMRS, dan KLQP.

- Memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik: K, L, M, N, P, Q, R dan S.

http://web-matematik.blogspot.com/2012/09/volume-balok.html
http://lh6.ggpht.com/-H5rB6G20G_0/UHF9UA9IbAI/AAAAAAAAAdI/4xTMcnxs0Ow/s1600-h/clip_image002%25255B13%25255D.jpg
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MenghitungMenghitungMenghitungMenghitung VolumeVolumeVolumeVolume BalokBalokBalokBalok

Tumpukan kubus-kubus
satuan di samping
membentuk suatu balok.
Alas balok di samping
terdiri atas 6 × 4 = 24 kubus
satuan. Sedangkan tinggi
balok d samping adalah 4
kubus satuan. Sehingga
balok di samping terdiri dari
4 × 24 = 96 kubus satuan.
Jadi volume balok di
samping adalah 6 × 4 × 4 =
96 kubus satuan .

Volume balok tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.
Volume balok = 6 × 4 × 4 = 96 kubus satuan.
Jadi, volume balok dapat dicari dengan cara menghitung
Volume kubus = panjang × lebar × tinggi
Apabila panjang, lebar dan tinggi dinyatakan dengan p, l dan t maka volumenya :

VVVV ==== pppp ×××× llll ×××× tttt
Contoh :
Sebuah balok memiliki ukran panjang 12 cm, lebar 13 cm dan tinggi 14 cm.
berapakah volume balok tersebut?
Jawab :
Volume
Balok

= p x l x t
= 12 x 13 x 14 x 1 cm3

= 2.184 cm3

F.F.F.F. MetodeMetodeMetodeMetode PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran dandandandan PendekatanPendekatanPendekatanPendekatan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran
1. Metode Pembelajaran

Strategi Think Talk Write
2. Pendekatan Pembelajaran

Ceramah, diskusi, latihan, dan penugasan
G.G.G.G. Langkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkah PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan ke-1ke-1ke-1ke-1
a) Kegiatan awal (10 menit)

1. Peneliti memberikan salam, berdoa dan mengisi daftar kelas

2. Peneliti mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran matematika di

kelas.

3. Apersepsi : peneliti bertanya kepada siswa “ siapa yang punya bak mandi?

Bagaimana bentuk bak mandi kalian?

http://lh5.ggpht.com/-IhiKCzonTD4/UHF9ZczGEgI/AAAAAAAAAdY/kvPD8Zk2SEc/s1600-h/image%25255B11%25255D.png
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4. Motivasi : peneliti memberikan motivasi kepada siswa dengan menunjukkan

hadiah/penghargaan yang akan di berikan kepada kelompok terbaik

5. Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran

yaitu menentukan bidang sisi, rusuk, titik sudut, dan menggunakannya dalam

pemecahan masalah.

b) Kegiatan Inti (60 menit)

� EksplorasiEksplorasiEksplorasiEksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

1. Peneliti membagikan LKS 1 kepada seluruh siswa. LKS tersebut berisi

2. tentang bagaimana cara menentukan bidang sisi, rusuk, titik sudut, dan

menggunakannya dalam pemecahan masalah.(5 menit)

3. Siswa secara individu diminta untuk menuangkan gagasan/ide mengenai cara

memecahan masalah dalam LKS 1 yang diberikan, dalam bentuk catatan kecil

dan yang akan menjadi bahan untuk melakukan diskusi (think). (10 menit)

���� ElaborasiElaborasiElaborasiElaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

1. Peneliti membagi siswa dalam kelompok kecil 3 – 5 siswa.

2. Siswa berdiskusi mengenai hasil catatannya yang berisi langkah mengerjakan

LKS 1 yaitu dengan saling menukar ide/gagasan agar diperoleh kesepakatan –

kesepakatan dalam kelompok.(talk). (30 menit)
a. Catatan:Catatan:Catatan:Catatan: Peneliti memonitor jalannya diskusi dan membantu siswa seperlunya

jika sangat diperlukan pada tahap talk ini.
3. Siswa menuliskan semua jawaban atas permasalahan dalam LKS 1 yang

diberikan secara lengkap, jelas, dan mudah dibaca (write). (8 menit)
4. Satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas mempresentasikan LKS nya,

sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberi tanggapan.(7 menit)

� KonfirmasiKonfirmasiKonfirmasiKonfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan dan penyimpulan
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c) Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Peneliti beserta siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari

tentang unsur-unsur kubus.

2. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan halhal yang

belum dipahami.

3. Peneliti meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang unsur-

unsur balok.

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan ke-2ke-2ke-2ke-2
a) Kegiatan awal (10 menit)

1. Peneliti memberikan salam, berdoa dan mengisi daftar kelas

2. Peneliti mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran matematika

di kelas.

3. Apersepsi : peneliti bertanya kepada siswa “ Anak-anak gambar apakah

ini?berbentuk apakah kardus ini?

4. Motivasi : peneliti memberikan motivasi kepada siswa dengan cara

mengaitkan materi unsur-unsur balok dengan permasalahan sehari-hari yaitu

setelah siswa mempelajari materi tentang unsur-unsur balok, siswa dapat

menunjukkan unsur-unsur pada almari berbentuk balok seperti halnya unsur-

unsur pada balok.

5. Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran

yaitu menentukan bidang sisi, rusuk, titik sudut, dan menggunakannya dalam

pemecahan masalah.

b) Kegiatan Inti (60 menit)

� EksplorasiEksplorasiEksplorasiEksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

1. Peneliti membagikan LKS 2 kepada seluruh siswa. LKS tersebut berisi tentang

bagaimana cara menentukan bidang sisi, rusuk, titik sudut, dan menggunakannya

dalam pemecahan masalah.(5 menit)

2. Siswa secara individu diminta untuk menuangkan gagasan/ide mengenai cara

memecahan masalah dalam LKS 2 yang diberikan, dalam bentuk catatan kecil

dan yang akan menjadi bahan untuk melakukan diskusi (think). (10 menit)
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����ElaborasiElaborasiElaborasiElaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

1. Peneliti membagi siswa dalam kelompok kecil 3 – 5 siswa.

2. Siswa berdiskusi mengenai hasil catatannya yang berisi langkah mengerjakan

LKS 2 yaitu dengan saling menukar ide/gagasan agar diperoleh kesepakatan –

kesepakatan dalam kelompok.(talk). (30 menit)
a. Catatan:Catatan:Catatan:Catatan: Peneliti memonitor jalannya diskusi dan membantu siswa seperlunya

jika sangat diperlukan pada tahap talk ini.
3. Siswa menuliskan semua jawaban atas permasalahan dalam LKS 2 yang

diberikan secara lengkap, jelas, dan mudah dibaca (write). (8 menit)
4. Satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas mempresentasikan LKS nya,

sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberi tanggapan.(7 menit)

� KonfirmasiKonfirmasiKonfirmasiKonfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan dan penyimpulan

c) Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Peneliti beserta siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari

tentang unsur-unsur kubus.

2. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal - hal yang

belum dipahami.

3. Peneliti meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang unsur-

unsur balok..

H.H.H.H. Alat/BahanAlat/BahanAlat/BahanAlat/Bahan dandandandan SumberSumberSumberSumber BelajarBelajarBelajarBelajar
� Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5 .
� Matematika SD untuk Kelas V 5 B Esis
� Matematika Progesif Teks Utama SD Kelas 5
� White board, papan tulis, spidol, kapur dan penghapus papan tulis
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I.I.I.I. PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian
1. Prosedur

a. Tes awal : ada (dalam appersepsi)

b. Tes dalam proses : ada (dalam KBM)

c. Tes akhir : ada (dalam tes formatif)

2. Jenis Tes

a. Tes lisan : tes awal dan tes dalam proses

b. Tes tertulis : tes akhir

3. Bentuk Tes

a. Tes awal : uraian

b. Tes dalam proses : uraian

c. Tes akhir : uraian

4. Alat Tes

a. Soal tes formatif

b. Kunci Jawaban

c. Kriteria penilaian

d. Perbaikan dan pengayaan

Ngemplak Kidul,................................
Guru Pamong

SITI MULYANI, Ama. Pd
NIP. 19580618 198012 2 002

Peneliti

BIDAYATUN NI’MAH

Mengetahui,
Kepala SDN Ngemplak Kidul 03

SULASDI, S.Pd.I
NIP. 19560112 198205 1 005
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RENCANARENCANARENCANARENCANA PEPEPEPELAKSANAANLAKSANAANLAKSANAANLAKSANAAN PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN (((( RPPRPPRPPRPP ))))
SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

SekolahSekolahSekolahSekolah :::: SDNSDNSDNSDN NgemplakNgemplakNgemplakNgemplak KidulKidulKidulKidul 03030303
MataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran :::: MatematikaMatematikaMatematikaMatematika
Kelas/SemesterKelas/SemesterKelas/SemesterKelas/Semester :::: V/V/V/V/ IIII
AlokasiAlokasiAlokasiAlokasi WaktuWaktuWaktuWaktu :::: 3333 xxxx 35353535 MenitMenitMenitMenit (3(3(3(3 xxxx Petremuan)Petremuan)Petremuan)Petremuan)

A.A.A.A. StandarStandarStandarStandar KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi ::::
4. Menghitung volum kubus dan balok dan menggunakannya dalam pemecahan

masalah

B.B.B.B. KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi DasarDasarDasarDasar
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok

C.C.C.C. IndikatorIndikatorIndikatorIndikator
4.2.1 Mencari Volume Kubus dan Balok
4.2.2 Mengenal rumus volume kubus dan balok
4.2.3 Menghitung volume kubus dan balok dengan rumus
4.2.4 Mengenal satuan volume yang baku

D.D.D.D. TujuanTujuanTujuanTujuan Pembelajaran**Pembelajaran**Pembelajaran**Pembelajaran**
1. Peserta didik dapat Mencari Volume Kubus dan Balok
2. Peserta didik dapat Mengenal rumus volume kubus dan balok
3. Peserta didik dapat Menghitung volume kubus dan balok dengan rumus
4. Peserta didik dapat Mengenal satuan volume yang baku

� KarakterKarakterKarakterKarakter siswasiswasiswasiswa yangyangyangyang diharapkandiharapkandiharapkandiharapkan :::: Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian
( respect ) Tekun ( diligence ) dan
Tanggung jawab (responsibility)

E.E.E.E. TujuanTujuanTujuanTujuan PerbaikanPerbaikanPerbaikanPerbaikan

1. Melalui strategi pembelajaran Think-Talk-Write siswa dapat menyelesaikan

masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok sesuai dengan langkah-

langkah pemecahan masalah matematika

2. Melalui diskusi, siswa dapat menuangkan gagasan/ide dalam bentuk catatan kecil

dan yang akan menjadi bahan untuk melakukan diskusi (think).
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3. Siswa dapat berdikusi mengenai hasil catatannya yang berisi langkah

mengerjakan LKS yaitu dengan saling menukar ide/gagasan agar diperoleh

kesepakatan – kesepakatan dalam kelompok.(talk).
4. Melalui diskusi siswa dapat menuliskan semua jawaban atas permasalahan dalam

LKS yang diberikan secara lengkap, jelas, dan mudah dibaca (write).

F.F.F.F. MateriMateriMateriMateri AjarAjarAjarAjar
1.1.1.1. MenghitungMenghitungMenghitungMenghitung VolumeVolumeVolumeVolume KubusKubusKubusKubus

Volume adalah ukuran yang menyatakan besaran isi suatu bangun ruang (ditulis
V).
Tumpukan beberapa kubus satuan dapat membentuk kubus baru.
Perhatikan!

Tumpukan dari kubus-kubus di samping membentuk suatu kubus baru. Alas kubus
di samping terdiri atas 4 × 4 = 16 kubus satuan. Sedangkan tinggi kubus di
samping adalah 4 kubus satuan. Sehingga kubus di samping terdiri dari 4 × 16 =
64 kubus satuan. Jadi volume kubus di samping adalah 64 kubus satuan . Volume
kubus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Volume kubus = 4 × 4 × 4 = 64
kubus satuan. Jadi, volume kubus dapat dicari dengan cara menghitung Volume
kubus = rusuk × rusuk × rusuk
Apabila panjang rusuk-rusuk kubus dinyatakan dengan s maka volumenya: V = s ×
s × s
Kubus satuan

2.2.2.2. MenghitungMenghitungMenghitungMenghitung VolumeVolumeVolumeVolume BalokBalokBalokBalok
Balok merupakan bangun ruang yang mempunyai 12 rusuk dan 6 buah sisi yang
berbentuk persegi panjang.
Perhatikan gambar balok berikut:

http://web-matematik.blogspot.com/2012/09/volume-balok.html
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Gambar di atas adalah gambar balok
KLMN.PQRS.

- Balok di atas memiliki 12 rusuk yaitu: KL, LM, MN, KN, PS, PQ, QR,
RS, KP, NS, MR, dan LQ.

- Balok di atas memiliki 6 buah sisi yaitu: KLMN, PQRS, KNSP, LMRQ,
NMRS, dan KLQP.

- Memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik: K, L, M, N, P, Q, R dan S.
MenghitungMenghitungMenghitungMenghitung VolumeVolumeVolumeVolume BalokBalokBalokBalok

Tumpukan kubus-kubus
satuan di samping
membentuk suatu balok.
Alas balok di samping
terdiri atas 6 × 4 = 24 kubus
satuan. Sedangkan tinggi
balok d samping adalah 4
kubus satuan. Sehingga
balok di samping terdiri dari
4 × 24 = 96 kubus satuan.
Jadi volume balok di
samping adalah 6 × 4 × 4 =
96 kubus satuan .

Volume balok tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.
Volume balok = 6 × 4 × 4 = 96 kubus satuan.
Jadi, volume balok dapat dicari dengan cara menghitung
Volume kubus = panjang × lebar × tinggi
Apabila panjang, lebar dan tinggi dinyatakan dengan p, l dan t maka volumenya :

VVVV ==== pppp ×××× llll ×××× tttt
Contoh :
Sebuah balok memiliki ukran panjang 12 cm, lebar 13 cm dan tinggi 14 cm.
berapakah volume balok tersebut?
Jawab :
Volume
Balok

= p x l x t
= 12 x 13 x 14 x 1 cm3

= 2.184 cm3

VolumeVolumeVolumeVolume BalokBalokBalokBalok

Balok merupakan bangun ruang yang mempunyai 12 rusuk dan 6 buah sisi yang
berbentuk persegi panjang.

http://lh6.ggpht.com/-H5rB6G20G_0/UHF9UA9IbAI/AAAAAAAAAdI/4xTMcnxs0Ow/s1600-h/clip_image002%25255B13%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-IhiKCzonTD4/UHF9ZczGEgI/AAAAAAAAAdY/kvPD8Zk2SEc/s1600-h/image%25255B11%25255D.png
http://web-matematik.blogspot.com/2012/09/volume-balok.html
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Perhatikan gambar balok berikut:

Gambar di atas adalah gambar balok
KLMN.PQRS.

- Balok di atas memiliki 12 rusuk yaitu: KL, LM, MN, KN, PS, PQ, QR,
RS, KP, NS, MR, dan LQ.

- Balok di atas memiliki 6 buah sisi yaitu: KLMN, PQRS, KNSP, LMRQ,
NMRS, dan KLQP.

- Memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik: K, L, M, N, P, Q, R dan S.

MenghitungMenghitungMenghitungMenghitung VolumeVolumeVolumeVolume BalokBalokBalokBalok
Tumpukan kubus-kubus satuan
di samping membentuk suatu
balok. Alas balok di samping
terdiri atas 6 × 4 = 24 kubus
satuan. Sedangkan tinggi balok d
samping adalah 4 kubus satuan.
Sehingga balok di samping terdiri
dari 4 × 24 = 96 kubus satuan.
Jadi volume balok di samping
adalah 6 × 4 × 4 = 96 kubus
satuan .

Volume balok tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.
Volume balok = 6 × 4 × 4 = 96 kubus satuan.
Jadi, volume balok dapat dicari dengan cara menghitung
Volume kubus = panjang × lebar × tinggi
Apabila panjang, lebar dan tinggi dinyatakan dengan p, l dan t maka volumenya :

VVVV ==== pppp ×××× llll ×××× tttt
Contoh :
Sebuah balok memiliki ukran panjang 12 cm, lebar 13 cm dan tinggi 14 cm.
berapakah volume balok tersebut?
Jawab :
Volume
Balok

= p x l x t
= 12 x 13 x 14 x 1 cm3

= 2.184 cm3

J.J.J.J. MetodeMetodeMetodeMetode PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran dandandandan PendekatanPendekatanPendekatanPendekatan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran
1. Metode Pembelajaran

Strategi Think Talk Write
2. Pendekatan Pembelajaran

http://lh6.ggpht.com/-H5rB6G20G_0/UHF9UA9IbAI/AAAAAAAAAdI/4xTMcnxs0Ow/s1600-h/clip_image002%25255B13%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-IhiKCzonTD4/UHF9ZczGEgI/AAAAAAAAAdY/kvPD8Zk2SEc/s1600-h/image%25255B11%25255D.png
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Ceramah, diskusi, latihan, dan penugasan

G.G.G.G. Langkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkah PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan ke-1ke-1ke-1ke-1

a) Kegiatan awal

1. Peneliti mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran matematika di

kelas.

2. Peneliti menyiapkan alat dan media pembelajaran

3. Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran

yaitu menuliskan rumus volume balok dan kubus, menghitung volume suatu

balok dan kubus, menyelesaiakn soal pemecahan masalah

4. Peneliti melakukan apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang volume

balok.

5. Peneliti memberikan penjelasan singkat tentang teknik pembelajaran dengan

strategi Think-Talk-Write (TTW) serta tugas–tugas dan aktivitas yang harus

dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran.

6. Peneliti memberikan motivasi dengan cara mengaitkan materi volume kubus

dan balok dengan permasalahan sehari-hari yaitu: Adi ingin memberi hadiah

untuk adiknya yang sedang berulang tahun berupa jam beker berbentuk balok.

Jika ukuran pajang jam beker tersebut 20cm dan lebar jam beker tersebut

10cm serta tinggi 15 cm. Berapa ukuran volume balok tersebut?

b) Kegiatan Inti (60 menit)

� EksplorasiEksplorasiEksplorasiEksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi:

1. Peneliti membagi LKS 4 kepada seluruh siswa. LKS tersebut berisi tentang

bagaimana cara menentukan volume kubus dan volume balok, dan
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menyelesaikan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan volume

kubus dan balok. (5 menit)

2. Peneliti meberikan sedikit penjelasan mengenai materi volume kubus dan

balok kepada siswa untuk memancing siswa menuliskan ide dalam catatan

kecil.(5 menit)

� ElaborasiElaborasiElaborasiElaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:

1. Siswa secara individu diminta untuk menuangkan gagasan/ide mengenai

cara memecahan masalah dalam LKS 4 yang diberikan, dalam bentuk

catatan kecil dan yang akan menjadi bahan untuk melakukan diskusi (think).
(7 menit)

2. Peneliti membagi siswa dalam kelompok kecil 3 – 5 siswa.

3. Siswa berdiskusi mengenai hasil catatannya yang berisi langkah

mengerjakan LKS yaitu dengan saling menukar ide/gagasan agar diperoleh

kesepakatan – kesepakatan dalam kelompok.(talk).(30 menit)
Catatan:Catatan:Catatan:Catatan: Peneliti memonitor jalannya diskusi dan membantu siswa

seperlunya jika sangat diperlukan pada tahap talk ini.
4. Siswa menuliskan semua jawaban atas permasalahan dalam LKS yang

diberikan secara lengkap, jelas, dan mudah dibaca (write). (5 menit)

5. Satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas mempresentasikan LKS

nya, sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberi tanggapan.(8

menit)

� KonfirmasiKonfirmasiKonfirmasiKonfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi:

1. Peneliti bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

2. Peneliti bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan dan penyimpulan

c) Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Peneliti beserta siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari

tentang luas permukaan kubus.



98

2. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan halhal yang

belum dipahami

3. Peneliti memberi soal-soal latihan kepada siswa untuk dikerjakan di rumah.

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan ke-4ke-4ke-4ke-4

a) Kegiatan awal

1. Peneliti mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran matematika di

kelas.

2. Peneliti menyiapkan alat dan media pembelajaran

3. Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran

yaitu menuliskan rumus volume balok, menghitung volume suatu balok,

menyelesaiakn soal pemecahan masalah

4. Peneliti melakukan apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang volume

balok.

5. Peneliti memberikan penjelasan singkat tentang teknik pembelajaran dengan

strategi Think-Talk-Write (TTW) serta tugas–tugas dan aktivitas yang harus

dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran.

6. Peneliti memberikan motivasi dengan cara mengaitkan materi volume kubus

dengan permasalahan sehari-hari yaitu: Adi ingin memberi hadiah untuk

adiknya yang sedang berulang tahun berupa jam beker berbentuk balok. Jika

ukuran pajang jam beker tersebut 20cm dan lebar jam beker tersebut 10cm

serta tinggi 15 cm. Berapa ukuran volume balok tersebut?

b) Kegiatan Inti (60 menit)

� EksplorasiEksplorasiEksplorasiEksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi:

1. Peneliti membagi LKS 4 kepada seluruh siswa. LKS tersebut berisi tentang

bagaimana cara menentukan volume kubus dan volume balok, dan
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menyelesaikan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan volume

kubus dan balok. (5 menit)

2. Peneliti meberikan sedikit penjelasan mengenai materi volume kubus dan

balok kepada siswa untuk memancing siswa menuliskan ide dalam catatan

kecil.(5 menit)

� ElaborasiElaborasiElaborasiElaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:

1. Siswa secara individu diminta untuk menuangkan gagasan/ide mengenai

cara memecahan masalah dalam LKS 4 yang diberikan, dalam bentuk

catatan kecil dan yang akan menjadi bahan untuk melakukan diskusi (think).
(7 menit)

2. Peneliti membagi siswa dalam kelompok kecil 3 – 5 siswa.

3. Siswa berdiskusi mengenai hasil catatannya yang berisi langkah

mengerjakan LKS 4 yaitu dengan saling menukar ide/gagasan agar

diperoleh kesepakatan – kesepakatan dalam kelompok.(talk).(30 menit)
Catatan:Catatan:Catatan:Catatan: Peneliti memonitor jalannya diskusi dan membantu siswa

seperlunya jika sangat diperlukan pada tahap talk ini.
4. Siswa menuliskan semua jawaban atas permasalahan dalam LKS 5 yang

diberikan secara lengkap, jelas, dan mudah dibaca (write). (5 menit)
5. Satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas mempresentasikan LKS

nya, sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberi tanggapan.(8

menit)

� KonfirmasiKonfirmasiKonfirmasiKonfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi:

1. Peneliti bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

2. Peneliti bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan

d) Kegiatan Penutup (10 menit)
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1. Peneliti beserta siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari

tentang luas permukaan kubus.

2. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan halhal yang

belum dipahami

3. Peneliti memberi soal-soal latihan kepada siswa untuk dikerjakan di rumah.

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan ke-2ke-2ke-2ke-2

a) Kegiatan awal

1. Peneliti mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran matematika di

kelas.

2. Peneliti menyiapkan alat dan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam

pembelajaran.

3. Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran

yaitu menemukan cara menyusun enam persegi panjang menjadi balok, membuat

jaring-jaring balok, menemukan macam jaring-jaring balok, dan menyelesaiakan

soal pemecahan masalah masalah yang berkaitan dengan kerangka balok.

4. Peneliti melakukan apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang tentang

unsur-unsur pada balok

5. Peneliti memberikan penjelasan singkat tentang teknik pembelajaran dengan

strategi Think-Talk-Write (TTW) serta tugas–tugas dan aktivitas yang harus

dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran.

6. Peneliti memberikan motivasi dengan cara mengaitkan materi jaringjaring balok

dengan permasalahan sehari-hari yaitu: Rudi ingin membuat tempat kelereng

yang berbentuk balok berbahan karton. Setelah membeli karton yang diinginkan,

rudi membuat tiga pasang persegi panjang yang kongruen. Ia ingin menyusun

persegi panjang tersebut hingga terbentuk suatu balok. Bagaimana susunan

persegi panjang tersebut, sehingga Rudi dapat membuat tempat kelereng dengan

baik?

b) Kegiatan Inti (60 menit)

� EksplorasiEksplorasiEksplorasiEksplorasi
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Dalam kegiatan eksplorasi:

1. Peneliti membagi LKS 4 kepada seluruh siswa. LKS 4 berisi tentang bagaimana

cara menemukan balok dengan menyusun enam persegi panjang, membuat

jaring-jaring balok, menemukan macam jarring jaring balok, dan menyelesaiakan

soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan kerangka balok. (5 menit)

2. Siswa secara individu diminta untuk menuangkan gagasan/ide mengenai cara

memecahan masalah dalam LKS 4 yang diberikan, dalam bentuk catatan kecil

dan yang akan menjadi bahan untuk melakukan diskusi (think). (7 menit)

���� ElaborasiElaborasiElaborasiElaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:

1. Peneliti membagi siswa dalam kelompok kecil 3 – 5 siswa.

2. Siswa berdiskusi mengenai hasil catatannya yang berisi langkah mengerjakan

LKS 4 yaitu dengan saling menukar ide/gagasan agar diperoleh kesepakatan –

kesepakatan dalam kelompok.(talk). (30 menit)
Catatan:Catatan:Catatan:Catatan: Peneliti memonitor jalannya diskusi dan membantu siswa seperlunya jika

sangat diperlukan pada tahap talk ini.
3. Siswa menuliskan semua jawaban atas permasalahan dalam LKS 4 yang

diberikan secara lengkap, jelas, dan mudah dibaca (write). (10menit)
4. Satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas mempresentasikan LKS nya,

sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberi tanggapan.(8 menit)

� KonfirmasiKonfirmasiKonfirmasiKonfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi:

1. Peneliti bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

2. Peneliti bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan dan penyimpulan

c) Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Peneliti beserta siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari

tentang menemukan cara menyusun enam persegi menjadi balok, membuat

jaring-jaring balok, menemukan macam jaring-jaring balok, dan menyelesaiakan

soal pemecahan masalah masalah yang berkaitan dengan kerangka balok.
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2. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan halhal yang

belum dipahami

H.H.H.H. Alat/BahanAlat/BahanAlat/BahanAlat/Bahan dandandandan SumberSumberSumberSumber BelajarBelajarBelajarBelajar

� Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5 .

� LKS Matematika SD untuk Kelas V 5 B Esis

� Matematika Progesif Teks Utama SD Kelas 5

� White board, papan tulis, spidol, kapur dan penghapus papan tulis

I.I.I.I. PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian

1. Prosedur

a. Tes awal : ada (dalam appersepsi)

b. Tes dalam proses : ada (dalam KBM)

c. Tes akhir : ada (dalam tes formatif)

2. Jenis Tes

a. Tes lisan : tes awal dan tes dalam proses

b. Tes tertulis : tes akhir

3. Bentuk Tes

a. Tes awal : uraian

b. Tes dalam proses : uraian

c. Tes akhir : Pilihan Ganda

4. Alat Tes

a. Soal tes formatif

b. Kunci Jawaban

c. Kriteria penilaian

d. Perbaikan dan pengayaan

Ngemplak Kidul,................................
Guru Pamong

SITI MULYANI, Ama. Pd
NIP. 19580618 198012 2 002

Peneliti

BIDAYATUN NI’MAH
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Mengetahui,
Kepala SDN Ngemplak Kidul 03

SULASDI, S.Pd.I
NIP. 19560112 198205 1 005

Lampiran 6
LEMBARLEMBARLEMBARLEMBAR KERJAKERJAKERJAKERJA SISWASISWASISWASISWA

CobaCobaCobaCoba kaliankaliankaliankalian selesaikanselesaikanselesaikanselesaikan soalsoalsoalsoal ceritaceritaceritacerita yangyangyangyang berkaitanberkaitanberkaitanberkaitan dengandengandengandengan volumevolumevolumevolume kubuskubuskubuskubus dandandandan balokbalokbalokbalok
berikutberikutberikutberikut

1. Sebuah lampion berbentuk kubus dibuat dari kertas berwarna merah. Kerangka

lampion itu dibuat dari kawat. Jika panjang rusuk kubus 25 cm, berapa meter

kawat diperlukan untuk sebuah lampion?

2. Sebuah kolam panjang 6 m, lebarnya 4 1/2, dan dalamnya 11/2 m. Jika kolam itu

penuh, berapa liter isi air kolam?
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KUNCIKUNCIKUNCIKUNCI JAWABANJAWABANJAWABANJAWABAN LKSLKSLKSLKS

1. Diketahui : Panjang rusuk = 25 cm

Banyaknya rusuk = 12

Ditanyakan : Panjang kawat untuk 1 lampion berbentuk kubus.

Penyelesaian : Panjang kawat = 12 x 25 cm

= 300 cm

= 3 m

Jadi, panjang kawat yang diperlukan = 3 m.

2. Diketahui : Panjang kolam = 6 m.

Lebarnya = 41/2 m.

Dalamnya = 11/2 m.

Ditanyakan : Isi air kolam.

Penyelesaian : Volume kolam= 6 m x 41/2m x 11/2m = 401/2 m3

Banyak air = 401/2m3=40.500 dm3=40.500 liter

Jadi, isi air kolam = 40.500 liter.




