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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SD Negeri  Karangtengah 01 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas /Semester  : IV/ II (dua) 

Alokasi Waktu  : 3 x pertemuan (2x35 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun 

datar. 

 

B. Kompetensi Dasar 

8.1. Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana. 

8.2. Menentukan jaring-jaring balok dan kubus. 

 

C. Indikator 

Pertemuan ke-1 

• Menyebutkan pengertian sisi, rusuk dan titik sudut.  

• Menunjukkan letak sisi, rusuk dan titik sudut pada kubus. 

• Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus. 

• Menggambar kubus sesuai sifatnya. 

• Menyebutkan benda di lingkungan sekitar yang berbentuk kubus. 

Pertemuan ke-2 

• Siswa dapat menunjukkan letak sisi, rusuk dan titik sudut pada 

balok. 

• Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang balok. 

• Menggambar balok sesuai sifatnya. 

• Menyebutkan benda di lingkungan sekitar yang berbentuk balok. 
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Pertemuan ke-3 

• Menggambar jaring-jaring kubus. 

• Menggambar jaring-jaring balok. 

• Mengidentifikasi jaring-jaring kubus. 

• Mengidentifikasi jaring-jaring balok. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

Peserta didik dapat : 

• Siswa dapat menyebutkan pengertian sisi, rusuk dan titik sudut.  

• Siswa dapat menunjukkan letak sisi, rusuk dan titik sudut pada 

kubus. 

• Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus. 

• Siswa dapat menggambar kubus sesuai sifatnya. 

• Siswa dapat menyebutkan benda di lingkungan sekitar yang 

berbentuk kubus. 

Pertemuan ke-2 

Peserta didik dapat : 

• Siswa dapat menunjukkan letak sisi, rusuk dan titik sudut pada 

balok. 

• Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang balok. 

• Siswa dapat menggambar balok sesuai sifatnya. 

• Siswa dapat menyebutkan benda di lingkungan sekitar yang 

berbentuk balok. 

Pertemuan ke-3 

Peserta didik dapat : 

• Siswa dapat menggambar jaring-jaring kubus. 

• Siswa dapat menggambar jaring-jaring balok. 

• Siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring kubus. 
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• Siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring balok. 

E. Materi Pembelajaran 

• Sifat-sifat bangun ruang sederhana balok. 

(terlampir)  

• Sifat-sifat bangun ruang sederhana kubus. 

(terlampir) 

• Jaring-jaring bangun ruang sederhana balok dan kubus. 

(terlampir). 

 

F. Metode Pembelajaran 

• Kooperatif learning metode STAD (Student Teams Achevement 

Divisions) 

• Tanya jawab 

• Diskusi 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-1  

Kegiatan awal (10 menit) 

• Siswa memberi salam dan berdoa. 

• Siswa mengetahui tujuan pembelajaran yaitu: 

a. siswa dapat menyebutkan pengertian sisi, rusuk dan titik sudut.  

b. Siswa dapat menunjukkan letak sisi, rusuk dan titik sudut pada 

kubus. 

c. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus. 

d. Siswa dapat menggambar kubus sesuai sifatnya. 

e. Siswa dapat menyebutkan benda di lingkungan sekitar yang 

berbentuk kubus. 

• Siswa mengetahui langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Divisions). 
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• Siswa berdiskusi kembali tentang berbagai macam bangun ruang yang 

pernah dipelajari di kelas III. 

• Siswa menyebutkan sifat-sifat dari bangun ruang sederhana. 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

• Guru memberikan penjelasan singkat tentang pengertian sisi, rusuk dan 

titik sudut serta sifat-sifat bangun ruang sederhana 

• siswa bertanya jawab tentang pengertian sisi, rusuk dan titik sudut pada 

bangun ruang. 

• Siswa mengamati contoh kubus yang ditunjukkan guru.  

• Siswa menunjukkan letak sisi, rusuk serta titik sudut pada kubus. 

Elaborasi 

• Siswa bergabung dalam kelompok heterogen yang sudah ditentukan 

oleh guru berdasarkan hasil pretest yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 anggota dengan 

memperhatikan kesetaraan gender dan terdiri atas siswa dengan tingkat 

prestasi yang berbeda mulai dari tinggi, sedang dan rendah.  

• Siswa menentukan identitas kelompok dengan cara memberikan nama 

pada kelompok dengan nama bangun ruang. 

• Siswa berdiskusi dalam kelompok selama 5 menit tentang sifat-sifat 

bangun ruang kubus untuk menyelesaikan lembar kerja kelompok yang 

disiapkan guru dalam bentuk permainan dengan aturan, kelompok yang 

dapat menyelesaikan tugas paling cepat dengan skor jawaban benar 

tertinggi akan menjadi pemenang. 

• Siswa dalam kelompok bekerja sama dan saling membantu 

memecahkan masalah dalam mengerjakan tugas kelompok yang terbagi 

dalam 3 pos. Di setiap pos siswa mengerjakan lembar kerja kelompok 

yang sudah disiapkan guru. 
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• Siswa dalam kelompok saling mengecek untuk memastikan bahwa 

setiap kelompok dapat menguasai konsep dan materi dengan saling 

bertanya jawab mengenai materi yang sedang dipelajari. 

 

Konfirmasi 

• Siswa mengerjakan kuis secara individual tentang sifat-sifat bangun 

ruang kubus. 

• Siswa bersama dengan guru membuat perhitungan skor peningkatan 

prestasi individu dari masing-masing anggota kelompok (skoring 

peningkatan prestasi individu terlampir). 

• Siswa membuat rangkuman secara klasikal dari materi sifat-sifat 

bangun ruang kubus. 

• Siswa bersama guru menghitung skor perolehan kelompok dengan 

menghitung rata-rata dari akumulasi skor peningkatan prestasi individu 

anggota kelompok. 

• Guru memberikan penghargaan berupa julukan berupa good team, great 

team dan super team berdasarkan skor perolehan kelompok (kriteria 

penentuan penghargaan terlampir). 

Kegiatan akhir  (10 menit) 

• Guru memberikan penghargaan berupa alat tulis bagi kelompok yang 

menang dalam permainan. 

• Guru memberikan  motivasi kepada siswa agar dapat lebih berprestasi 

pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

• Guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR). 

Pertemuan ke-2  

Kegiatan awal (10 menit) 

• Siswa memberi salam dan berdoa. 

• Siswa mengetahui tujuan pembelajaran yaitu : 

a. Siswa dapat menunjukkan letak sisi, rusuk dan titik sudut pada 

balok. 
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b. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang balok. 

c. Siswa dapat menggambar balok sesuai sifatnya. 

d. Siswa dapat menyebutkan benda di lingkungan sekitar yang 

berbentuk balok. 

• Siswa mengetahui langkah-langkah model pembelajaran cooperative 

tipe STAD (Students Teams Achievements Divisions). 

• Siswa mencocokkan PR. 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

• Guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang materi yang telah 

dipelajari sebelumnya yakni tentang sifat-sifat bangun ruang kubus. 

• Guru memberikan penjelasan singkat tentang sifat-sifat bangun ruang 

balok. 

• Guru bertanya jawab dengan siswa tentang sifat-sifat bangun ruang 

balok 

• Siswa mengamati bangun ruang balok yang ditunjukkan guru. 

• Siswa menunjukkan letak sisi, rusuk serta titik sudut pada balok. 

Elaborasi 

• Siswa bergabung dalam kelompok heterogen yang sudah ditentukan 

oleh guru berdasarkan hasil pretest yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 anggota dengan 

memperhatikan kesetaraan gender dan terdiri atas siswa dengan tingkat 

prestasi yang berbeda mulai dari tinggi, sedang dan rendah.  

• Siswa menentukan identitas kelompok sesuai dengan nama kelompok 

yang sudah ditentukan pada pertemuan 1. 

• Siswa berdiskusi dalam kelompok selama 5 menit tentang sifat-sifat 

bangun ruang balok untuk menyelesaikan lembar kerja kelompok yang 

disiapkan guru dalam bentuk permainan dengan aturan, kelompok yang 

dapat menyelesaikan tugas paling cepat dengan skor jawaban benar 

tertinggi akan menjadi pemenang. 
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• Siswa dalam kelompok bekerja sama dan saling membantu 

memecahkan masalah dalam mengerjakan tugas kelompok yang terbagi 

dalam 3 pos. Di setiap pos siswa mengerjakan lembar kerja kelompok 

yang sudah disiapkan guru. 

• Siswa dalam kelompok saling mengecek untuk memastikan bahwa 

setiap kelompok dapat menguasai konsep dan materi dengan saling 

bertanya jawab mengenai materi yang sedang dipelajari. 

Konfirmasi 

• Siswa mengerjakan kuis secara individual tentang sifat-sifat bangun 

ruang balok. 

• Siswa bersama dengan guru membuat perhitungan skor peningkatan 

prestasi individu dari masing-masing anggota kelompok (skoring 

peningkatan prestasi individu terlampir). 

• Siswa membuat rangkuman secara klasikal dari materi sifat-sifat 

bangun ruang balok. 

• Siswa bersama guru menghitung skor perolehan kelompok dengan 

menghitung rata-rata dari akumulasi skor peningkatan prestasi individu 

anggota kelompok. 

• Guru memberikan penghargaan berupa julukan berupa good team, great 

team dan super team berdasarkan skor perolehan kelompok (kriteria 

penentuan penghargaan terlampir).  

Kegiatan akhir  (10 menit) 

• Guru memberikan penghargaan berupa alat tulis bagi kelompok yang 

menang dalam permainan. 

• Guru memberikan motivasi kepada siswa agar dapat lebih berprestasi 

pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

• Guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR). 

 

Pertemuan ke 3 

Kegiatan awal (10 menit) 
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• Siswa memberi salam dan berdoa. 

• Siswa mengetahui tujuan pembelajaran yaitu : 

a. Siswa dapat menggambar jaring-jaring kubus 

b. Siswa dapat menggambar jaring-jaring balok 

c. Siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring kubus. 

d. Siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring balok. 

• Siswa mengetahui langkah-langkah model pembelajaran cooperatif 

tipe STAD (Students Teams Achievements Divisions). 

Kegiatan inti (50 menit) 

Eksplorasi 

• Guru memberikan penjelasan singkat tentang materi jaring-jaring kubus 

dan balok. 

• Siswa mengamati guru membuka kubus dan balok hingga membentuk 

jaring-jaring.  

• Guru bertanya jawab dengan siswa tentang jaring-jaring kubus dan 

balok. 

Elaborasi 

• Siswa bergabung dalam kelompok yang sudah ditentukan oleh guru 

berdasarkan hasil pretest yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

Tiap kelompok terdiri dari 4-5 anggota dengan memperhatikan 

kesetaraan gender dan terdiri atas siswa dengan tingkat prestasi yang 

berbeda mulai dari tinggi, sedang dan rendah.  

• Siswa menentukan identitas kelompok sesuai dengan nama kelompok 

yang sudah ditentukan pada pertemuan 1. 

• Siswa berdiskusi dalam kelompok selama 5 menit tentang jaring-jaring 

kubus dan balok untuk menyelesaikan lembar kerja kelompok yang 

disiapkan guru dalam bentuk permaianan dengan aturan, kelompok 

yang dapat menyelesaikan tugas paling cepat dengan skor jawaban 

benar tertinggi akan menjadi pemenang. 
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• Siswa dalam kelompok bekerja sama dan saling membantu 

memecahkan masalah dalam mengerjakan tugas kelompok yang terbagi 

dalam 3 pos. Di setiap pos siswa mengerjakan lembar kerja kelompok 

yang sudah disiapkan guru. 

• Siswa dalam kelompok saling mengecek untuk memastikan bahwa 

setiap kelompok dapat menguasai konsep dan materi dengan saling 

bertanya jawab mengenai materi yang sedang dipelajari. 

Konfirmasi 

• Siswa mengerjakan kuis secara individual tentang jaring-jaring bangun 

ruang kubus dan balok. 

• Siswa bersama dengan guru membuat perhitungan skor peningkatan 

prestasi individu dari masing-masing anggota kelompok (skoring 

peningkatan prestasi individu terlampir). 

• Siswa membuat rangkuman secara klasikal dari materi jaring-jaring 

kubus dan balok. 

• Siswa bersama guru menghitung skor perolehan kelompok dengan 

menghitung rata-rata dari akumulasi skor peningkatan prestasi individu 

anggota kelompok. 

• Guru memberikan penghargaan berupa julukan berupa good team, great 

team dan super team berdasarkan skor perolehan kelompok (kriteria 

penentuan penghargaan terlampir).  

Kegiatan akhir  (10 menit) 

• Guru memberikan penghargaan berupa alat tulis bagi kelompok yang 

menang dalam permainan. 

• Siswa bersama guru merefleksi pembelajaran dengan menggunakan 

metode STAD (Student Teams Achievement Divisions). 

• Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat dalam 

belajar. 

 

H. Sumber belajar dan Alat/Bahan 
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• Kurikulum KTSP 

• Silabus Mata pelajaran Matematika Kelas IVSemester II 

• Buku BSE Matematika kelas IV SD karangan Burhan Mustaqim dan Ary 

Astuty 

 

 

 

 

ATURAN PERMAINAN DALAM KELOMPOK 
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1. Siswa diberikan waktu 5  menit untuk berdiskusi tentang materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru menyediakan 3 pos yang harus dilalui siswa untuk mencapai garis 

finish. 

3. Masing-masing kelompok harus menyelesaikan LKS yang sudah disediakan 

di masing-masing pos.  

4. Jika kelompok tidak berhasil menyelesaikan LKS pada batas waktu yang 

telah ditentukan maka kelompok tersebut harus tetap menyerahkan hasil 

pekerjaan mereka kepada guru dan beralih pada pos selanjutnya. 

5. Kelompok yang berhasil mencapai nilai tertinggi dan menyelesaikan LKS 

dalam waktu yang tersingkat menjadi pemenangnya. 

Kriteria Penilaian Pengerjaan LKS Pertemuan 1 

Skor Maksimal yang dapat diperoleh masing-masing kelompok adalah 30 dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Pos 1 masing-masing point jika benar diberikan skor 1(satu) dan jika salah 0 

(nol). Sehingga jika kelompok berhasil mengerjakan dengan benar skor total 

pada pos 1 adalah 7 

2. Pos 2 masing masing point memiliki skor berbeda 

Pada point gambar jika benar skor = 1(Jika salah dinilai 0). Pada point sifat-

sifat jika benar semua skor = 4 (jika hanya benar 3 maka skornya=3, jika 

hanya benar 2 maka skornya =2, dst.). Pada point contoh benda jika benar 

semua nilai = 2 (jika hanya benar 1 maka skornya = 1). 

Jadi jika kelompok berhasil mengerjakan dengan benar skor total pada pos 2 

adalah 7. 

3. Pos 3 untuk point pertama jika benar maka skornya 2. Sedangkan untuk point 

a,b,c setiap siswa diharuskan menjawab minimal 2, dan setiap jawaban benar 

diberikan skor 1 sehingga jika kelompok berhasil mengerjakan dengan benar 

skor pada pos 3 adalah 16. 
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Kriteria Penilaian Pengerjaan LKS Pertemuan 2 

Skor Maksimal yang dapat diperoleh masing-masing kelompok adalah 35 dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Pos 1 masing-masing point jika benar diberikan skor 1(satu) dan jika salah 0 

(nol). Sehingga jika kelompok berhasil mengerjakan dengan benar skor total 

pada pos 1 adalah 7 

2. Pos 2 masing masing point memiliki skor berbeda 

Pada point gambar jika benar skor = 2 (Jika salah dinilai 0). Pada point sifat-

sifat jika benar semua skor = 4 (jika hanya benar 3 maka skornya=3, jika 

hanya benar 2 maka skornya =2, dst.). Pada point contoh benda jika benar 

semua nilai = 2 (jika hanya benar 1 maka skornya = 1). 

Jadi jika kelompok berhasil mengerjakan dengan benar skor total pada pos 2 

adalah 8. 

3. Pos 3 untuk point pertama jika benar maka skornya 2. Sedangkan untuk point 

a,b,c setiap siswa diharuskan menjawab minimal 2, dan setiap jawaban benar 

diberikan skor 1 sehingga jika kelompok berhasil mengerjakan dengan benar 

skor pada pos 3 adalah 20 

Kriteria Penilaian Pengerjaan LKS Pertemuan 3 

Skor Maksimal yang dapat diperoleh masing-masing kelompok adalah 30 dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Pos 1 masing-masing gambar benar maka diberi skor 5.  

2. Pos 2 terdiri atas 10 soal, masing-masing nomor jika benar diberikan skor 1. 

Jadi jika kelompok berhasil mengerjakan dengan benar skor total pada pos 2 

adalah 10. 
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3. Pos 3 terdiri atas 10 soal, masing-masing nomor jika benar diberikan skor 1. 

Jadi jika kelompok berhasil mengerjakan dengan benar skor total pada pos 2 

adalah 10. 

 

 



84 

 

 

 

SKORING PENINGKATAN PRESTASI INDIVIDU DAN 

KRITERIA PENGHARGAAN KELOMPOK 

Skoring dalam menentukan peningkatan prestasi individu siswa dimana 

skala penilaian yang digunakan adalah 1-100 disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Skoring peningkatan prestasi individu  

Skor Peningkatan Prestasi Individu 
(poin) 

Kriteria 

5 Nilai formatif turun lebih dari 10 poin 
dibanding nilai pretest 

10 Nilai formatif turun antara 1-10 poin 
dibanding nilai pretest  

20 Nilai formatif naik 1-10 poin dibanding 
nilai pretest 

30 Nilai formatif naik lebih dari 10 poin 
dibanding nilai pretest 

 

Skor peningkatan individu menentukan skor perolehan kelompok. Skor 

perolehan kelompok merupakan rata-rata dari akumulasi skor peningkatan prestasi 

individu anggota kelompok. Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan 

kriteria sebagai berikut : 

Kriteria penghargaan kelompok 

Skor Perolehan Kelompok Kriteria Penghargaan 

Jika rata-rata skor peningkatan individu 
anggota kelompok  kurang dari 15 
Jika rata-rata skor peningkatan individu 
anggota kelompok antara 15 – 25 
Jika rata-rata skor peningkatan individu 
anggota kelompok lebih dari 25 

Good Team (Tim Baik) 
 

Great Team (Tim Hebat) 
 

Super Team (Tim Super) 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Bangun ruang sederhana kubus 
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Sifat-sifat bangun sederhana kubus 

- Mempunyai 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. 

- Semua rusuknya sama panjang. 

- Mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi. 

- Keenam sisi-sisinya sama luasnya. 
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2.  Bangun ruang sederhana balok 
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Sifat-sifat bangun ruang balok  

- Mempunyai 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. 

- Rusuk yang sejajar sama panjang. 

- Sisi-sisinya berbentuk persegi panjang (dapat pula sebagian 

berbentuk persegi). 

- Sisi-sisi yang berhadapan sama luasnya (depan dengan belakang, 

kiri dengan kanan, atas dengan bawah). 

Contoh benda yang termasuk balok 

- Almari 

- Kardus kapur tulis 

- Penghapus papan tulis 
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3. Jaring-jaring bangun ruang sederhana kubus dan balok 
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JARING-JARING KUBUS JARING-JARING BALOK 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK     

POS 1POS 1POS 1POS 1    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

Setelah kalian belajar bersama tentang  bangun ruang, dan tahu apa yang dimaksud 

dengan sisi, rusuk dan titik sudut pada bangun ruang !  

Sekarang cobalah amati bangun ruang dibawah ini dan kerjakan latihan soal yang 

ada! 

Waktu kalian 5 menit yaaaaa…….!!!! 

    

    

Bangun ruang di samping  merupakan bangun ruang  

yang disebut ….. 

Tunjukkan 1 bagian sisi dari bangun 

ruang ini dengan memberikan tanda 

silang (x)! 

 

Jumlah sisinya bangun ruang di 

samping adalah……. 

Jumlah rusuk bangun ruang di 

samping adalah …… 

 Tunjukkan 1 rusuk dari bangun ruang  

 Ini dengan memberikan 

 tanda silang (x) ! 

Tunjukkan 1  titik sudut dari bangun 

ruang ini dengan memberikan tanda 

silang (x) ! 

Jumlah titik sudut bangun ruang 

di samping adalah ………. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK     

POS POS POS POS 2222    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

    

Di pos 2 ini kalian harus melenDi pos 2 ini kalian harus melenDi pos 2 ini kalian harus melenDi pos 2 ini kalian harus melengkapi kolomgkapi kolomgkapi kolomgkapi kolom----kolom di bawah ini!kolom di bawah ini!kolom di bawah ini!kolom di bawah ini!    

Jangan sampai keliru yaaa…..Jangan sampai keliru yaaa…..Jangan sampai keliru yaaa…..Jangan sampai keliru yaaa…..    

Waktu kalian 10 menit !Waktu kalian 10 menit !Waktu kalian 10 menit !Waktu kalian 10 menit !    

    

KUBUSKUBUSKUBUSKUBUS    

    

    
 

 

 

    

    

Gambar Sifat-sifat  Contoh benda 

 1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK     

POSPOSPOSPOS    3333    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

Mari mengidentifikasi bangun ruang kubus dan balok berikut ini ! 

Untuk masing-masing soal a, b, dan c kamu harus menyebutkan minimal 2 ! 

Waktu kalian 10 menit ! 

 Gambar disamping dinamakan kubus……………. 

 

a. Sebutkan 2 sisi dari kubus di samping ! 

 

b. Sebutkan 2 rusuk dari kubus di samping! 

 

c. Sebutkan 2 titik sudut dari kubus di samping! 

 

Gambar disamping dinamakan kubus……………. 

 

a. Sebutkan 2 sisi dari kubus di samping ! 

 

b. Sebutkan 2 rusuk dari kubus di samping! 

 

c. Sebutkan 2 titik sudut dari kubus di samping! 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK     

POS 1POS 1POS 1POS 1    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

Setelah kalian belajar bersama tentang  bangun ruang, dan tahu apa yang dimaksud 

dengan sisi, rusuk dan titik sudut pada bangun ruang !  

Sekarang cobalah amati bangun ruang dibawah ini dan kerjakan latihan soal yang 

ada. 

Waktu kalian 5 menit yaaaaa…….!!! 

Bangun ruang di samping  merupakan bangun ruang  

yang disebut ….. 

Tunjukkan 1 bagian sisi dari bangun ruang 

di samping dengan memberikan tanda 

silang (x)! 

 

Jumlah sisi bangun ruang di 

samping adalah ……. 

Jumlah rusuk bangun ruang di samping  

adalah …… 

 Tunjukkan 1 rusuk dari bangun 

ruang di samping  

dengan memberikan  

tanda silang (x)! 

Tunjukkan 1  titik sudut dari bangun ruang 

di samping dengan memberikan tanda 

silang (x)! 

Jumlah titik sudut bangun ruang di 

samping adalah  ………. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK     

POS POS POS POS 2222    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

    

Di pos 2 ini kalian harus melengkapi kolomDi pos 2 ini kalian harus melengkapi kolomDi pos 2 ini kalian harus melengkapi kolomDi pos 2 ini kalian harus melengkapi kolom----kolom di bawah ini!kolom di bawah ini!kolom di bawah ini!kolom di bawah ini!    

Jangan sampai keliru yaaa…..Jangan sampai keliru yaaa…..Jangan sampai keliru yaaa…..Jangan sampai keliru yaaa…..    

Waktu kalian 10 menit !Waktu kalian 10 menit !Waktu kalian 10 menit !Waktu kalian 10 menit !    

    

BALOK BALOK BALOK BALOK     

    
 

Gambar Sifat-sifat Contoh benda 

 1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK     

POSPOSPOSPOS    3333    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

Mari mengidentifikasi bangun ruang balok berikut ini ! 

Untuk masing-masing soal a, b, dan c kamu harus menyebutkan minimal 2 ! 

Waktu kalian 10 menit ! 

 

 

Gambar disamping dinamakan balok……………. 

 

d. Sebutkan 2 sisi dari balok di samping ! 

 

e. Sebutkan 2 rusuk dari balok di samping! 

 

f. Sebutkan 2 titik sudut dari balok di samping! 

 

 

Gambar disamping dinamakan balok……………. 

 

a. Sebutkan 2 sisi dari balok di samping ! 

 

b. Sebutkan 2 rusuk dari balok di samping! 

 

c. Sebutkan 2 titik sudut dari balok di samping! 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK     

POS POS POS POS 1111    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

Jika kalian tadi sudah mengamati guru membuka balok dan kubus jaring-

jaring ! tugasmu sekarang adalah membuka balok dan kubus berikut ini 

kemudian gambarlah jaring-jaring yang berhasil kalian buat dibawah ini ! 
Waktu kalian 10 menit ! 

JARING-JARING KUBUS DAN BALOK 

BALOK KUBUS 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK LEMBAR KERJA KELOMPOK     

POSPOSPOSPOS    2222    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

 

TentukTentukTentukTentukan mana yang merupakan jaringan mana yang merupakan jaringan mana yang merupakan jaringan mana yang merupakan jaring----jaring kubus dengan memberikan tanda jaring kubus dengan memberikan tanda jaring kubus dengan memberikan tanda jaring kubus dengan memberikan tanda 

centang! centang! centang! centang!     

Waktu kalian 7Waktu kalian 7Waktu kalian 7Waktu kalian 7    menit !menit !menit !menit !    
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LEMBAR KERJA KELOMPOKLEMBAR KERJA KELOMPOKLEMBAR KERJA KELOMPOKLEMBAR KERJA KELOMPOK 

POSPOSPOSPOS3333    

Kelompok ……… 

Anggota : 1. ……………………………… 

    2. ……………………………… 

    3. ……………………………… 

    4. ……………………………… 

    5. ……………………………… 

 

 

Tentukan mana yang merupakan jaring-jaring balok dengan memberikan tanda 

centang!  

Waktu kalian 8 menit ! 
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Lembar Tes Formatif 

Kuis Individual Pertemuan 1 

Sifat –Sifat Bangun Ruang Kubus 

 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat ! 

 
1. Apakah yang dimaksud dengan sisi? 

2. Apakah yang dimaksud dengan titik sudut? 

3. Berapakah jumlah titik sudut pada bangun ruang kubus? 

4. Berapakah jumlah sisi pada bangun ruang kubus? 

5. Berapakah jumlah rusuk pada bangun ruang kubus? 

6. Sebutkan contoh benda yang berbentuk kubus ! 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

                                            

7. Sebutkan 3 sisi dari gambar bangun ruang kubus di atas! 

8. Sebutkan 3 rusuk dari gambar bangun ruang kubus di atas! 

9. Apakah nama gambar bangun ruang kubus di atas? 

10.   Sebutkan 3 titik sudut dari gambar bangun ruang kubus di atas! 
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Lembar Tes Formatif 

Kuis Individual Pertemuan 2 

Sifat –Sifat Bangun Ruang Balok 

 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat ! 

 
1. Sebutkan bentuk sisi pada bangun ruang balok! 

2. Berapakah jumlah sisi yang berpasangan pada bangun ruang balok? 

3. Sebutkan contoh benda yang berbentuk balok? 

4. Berapakah jumlah rusuk pada bangun ruang balok? 

5. Berapakah jumlah rusuk pada bangun ruang kubus? 

6. Berapakah jumlah sudut pada bangun ruang balok? 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

                                            

7. Sebutkan 2 sisi yang saling berhadapan dari gambar bangun ruang balok 

di atas! 

8. Sebutkan 3 rusuk dari gambar bangun ruang balok di atas! 

9. Apakah nama gambar bangun ruang kubus di atas? 

10.   Sebutkan 3 titik sudut dari gambar bangun ruang kubus di atas! 
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Lembar Tes Formatif 

Kuis Individual Pertemuan 3 

Jaring-jaring Kubus dan Balok 

 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat ! 

 
1. Apakah yang dimaksud jaring-jaring? 

2. Manakah dari gambar berikut yang merupakan jaring-jaring balok? 

 

 

 

 

3. Manakah dari gambar berikut yang bukan jaring-jaring kubus ? 

 

 

 

4. Gambarlah 3 macam jaring-jaring kubus yang berbeda! 

5. Gambarlah 3 macam jaring-jaring balok yang berbeda! 
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Lampiran 2  

Sebelum validasi 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

SISWA KELAS IV SD KARANGTENGAH 01 

MATERI BANGUN RUANG 

 

 

Nama   : ………………………………….. 

No. Absen  : ………………………………….. 

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan* 

 
 
Petunjuk  

1. Pada angket ini terdapat 33 pernyataan. Bacalah dengan teliti kemudian 

pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam kaitannya dengan materi 

pembelajaran yang kamu pelajari. 

2. Tentukan jawaban yang benar-benar sesuai/cocok dengan pilihanmu dengan 

memberikan tanda centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang kamu pilih. 

 

Contoh 

 

Terima kasih atas kerjasamanya 
Enie Rusmalina 

 

*coret yang bukan jenis kelaminmu 

 

 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

setuju 

1 Saya senang mengikuti pelajaran 
matematika 

 
√ 
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No PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Siswa ingin tahu materi pelajaran yang akan 
dipelajari 

 

1. Saya merasa ingin tahu materi yang akan 
dipelajari yaitu bangun ruang  

   

2. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang materi 
bangun ruang karena pelajaran bangun ruang 
penting untuk saya 

   

3. Saya bersemangat untuk belajar setelah saya 
tahu tujuan dari mempelajari materi bangun 
ruang 

   

Siswa terangsang untuk mengikuti pembelajaran 
dengan metode STAD 

 

4.  Saya merasa antusias saat materi bangun 
ruang akan diajarkan dengan metode STAD 

   

5. Setelah guru menjelaskan langkah-langkah 
metode STAD saya menjadi tertarik untuk 
mengikuti pelajaran dengan materi bangun 
ruang 

   

6. Saya senang karena dapat bekerja sama 
dengan teman satu kelompok dalam 
pembelajaran kooperatif metode STAD 

   

Siswa memusatkan perhatian pada kegiatan 
pembelajaran 

 

7. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung 
saya memusatkan perhatian pada penjelasan 
guru. 

   

8. Saya aktif menjawab pertanyaan dari guru 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

   

9. Saya berperan aktif selama kegiatan 
kelompok  

   
 

10. Saya bertanya kepada guru saat saya 
menemukan kesulitan selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung 

   

11. Saya  dapat bekerja sama dengan baik saat 
kerja kelompok untuk memahami materi 
bangun ruang dan mengerjakan lembar 
 kerja kelompok 
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No PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Siswa mengetahui hubungan materi pelajaran 
dengan kehidupan sehari-hari 

 

12. Materi bangun ruang berhubungan dengan 
kehidupan saya sehari-hari   

   

13. Saya sering menemukan benda-benda yang 
termasuk bangun ruang di sekitar saya 

   

14. Materi bangun ruang yang saya pelajari 
dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-
hari 

   

Siswa dapat mengaitkan materi dengan kebutuhan 
dan kondisinya. 

 

15. Materi bangun ruang sangat bermanfaat 
dalam kehidupan saya sehari-hari 

   

16. Materi bangun ruang menambah 
pengetahuan saya 

   

17. Saya belajar materi bangun ruang karena 
saya membutuhkannya untuk dapat 
mengenal nama-nama bangun ruang yang 
ada disekitar saya. 

   

18. Belajar materi bangun ruang memudahkan 
saya dalam menyebutkan benda-benda yang 
ada di sekitar saya 

   

Siswa  merasa berkompeten terhadap materi yang 
dipelajari 

 

19. Saya tidak merasa kesulitan untuk 
memahami materi bangun ruang 

   

20. Saya dapat mengerjakan tugas yang 
berhubungan dengan materi bangun ruang 

   

21. Saya tidak merasa kesulitan saat 
mengerjakan soal yang berkaitan dengan 
materi bangun ruang 

   

22. Saya tidak mencontek pekerjaan teman saat 
mengerjakan tes individual tentang materi 
bangun ruang 

   

23. Setelah mempelajari materi bangun ruang 
saya dapat menyebutkan nama-nama bangun 
ruang dengan benar 

   

24. Saya dapat menjawab pertanyaan tentang 
materi bangun ruang dengan benar 
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No PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Siswa dapat berinteraksi secara positif dengan 
lingkungan 

 

25. Saya dapat mengajari teman saya tentang 
materi bangun ruang setelah saya mengikuti 
pelajaran dengan materi bangun ruang  

   

26. Saya mendapat pujian dari guru karena 
dapat menyebutkan nama-nama bangun 
ruang yang ada di ruang kelas 

   

27. Saya dapat membantu orang lain 
menyebutkan nama bangun ruang di 
lingkungan tempat tinggal saya setelah saya 
mempelajari materi bangun ruang 

   

Siswa bangga dengan keberhasilan yang dicapai  
28. Saya bangga saat saya berhasil menguasai 

materi bangun ruang 
   

29. Saya merasa senang karena telah berhasil 
mengerjakan soal materi bangun ruang 

   

30. Saya bangga saat saya mendapat pujian dari 
guru karena berhasil menyebutkan nama 
bangun ruang dengan benar 

   

31. Saya bangga saat kelompok saya mendapat 
penghargaan. 

   

Siswa merasa puas setelah berhasil mencapai 
tujuan pembelajaran 

 

32. Saya merasa puas karena telah berperan aktif 
dalam kegiatan pembelajaran  

   

33. Saya merasa puas saat saya dapat 
mengerjakan kuis secara individu tanpa 
mencontek pekerjaan teman 

   

34. Saya merasa puas karena saya dapat 
menguasai materi bangun ruang  

   

35. Saya merasa puas karena saya dapat 
menerapkan materi bangun ruang dalam 
kehidupan sehari-hari 
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Sesudah validasi 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

SISWA KELAS IV SD KARANGTENGAH 01 

MATERI BANGUN RUANG 

 

 

Nama   : ………………………………….. 

No. Absen  : ………………………………….. 

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan* 

 
 
Petunjuk  

3. Pada angket ini terdapat 33 pernyataan. Bacalah dengan teliti kemudian 

pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam kaitannya dengan materi 

pembelajaran yang kamu pelajari. 

4. Tentukan jawaban yang benar-benar sesuai/cocok dengan pilihanmu dengan 

memberikan tanda centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang kamu pilih. 

 

Contoh 

 

Terima kasih atas kerjasamanya 
Enie Rusmalina 

 

*coret yang bukan jenis kelaminmu 

 

 

 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

setuju 

1 Saya senang mengikuti pelajaran 
matematika 

 
√ 
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No PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Siswa ingin tahu materi pelajaran yang akan 
dipelajari 

 

1. Saya merasa ingin tahu materi yang akan 
dipelajari yaitu bangun ruang  

   

2. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang materi 
bangun ruang karena pelajaran bangun ruang 
penting untuk saya 

   

3. Saya bersemangat untuk belajar setelah saya 
tahu tujuan dari mempelajari materi bangun 
ruang 

   

Siswa terangsang untuk mengikuti pembelajaran 
dengan metode STAD 

 

4.  Saya merasa antusias saat materi bangun 
ruang akan diajarkan dengan metode STAD 

   

5. Setelah guru menjelaskan langkah-langkah 
metode STAD saya menjadi tertarik untuk 
mengikuti pelajaran dengan materi bangun 
ruang 

   

6. Saya senang karena dapat bekerja sama 
dengan teman satu kelompok dalam 
pembelajaran kooperatif metode STAD 

   

Siswa memusatkan perhatian pada kegiatan 
pembelajaran 

 

7. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung 
saya memusatkan perhatian pada penjelasan 
guru. 

   

8. Saya aktif menjawab pertanyaan dari guru 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

   

9. Saya berperan aktif selama kegiatan 
kelompok  

   
 

10. Saya bertanya kepada guru saat saya 
menemukan kesulitan selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung 

   

11. Saya  dapat bekerja sama dengan baik saat 
kerja kelompok untuk memahami materi 
bangun ruang dan mengerjakan lembar 
 kerja kelompok 
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No PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Siswa mengetahui hubungan materi pelajaran 
dengan kehidupan sehari-hari 

 

13. Saya sering menemukan benda-benda yang 
termasuk bangun ruang di sekitar saya 

   

14. Materi bangun ruang yang saya pelajari 
dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-
hari 

   

Siswa dapat mengaitkan materi dengan kebutuhan 
dan kondisinya. 

 

15. Materi bangun ruang sangat bermanfaat 
dalam kehidupan saya sehari-hari 

   

16. Materi bangun ruang menambah 
pengetahuan saya 

   

17. Saya belajar materi bangun ruang karena 
saya membutuhkannya untuk dapat 
mengenal nama-nama bangun ruang yang 
ada disekitar saya. 

   

18. Belajar materi bangun ruang memudahkan 
saya dalam menyebutkan benda-benda yang 
ada di sekitar saya 

   

Siswa  merasa berkompeten terhadap materi yang 
dipelajari 

 

19. Saya tidak merasa kesulitan untuk 
memahami materi bangun ruang 

   

20. Saya dapat mengerjakan tugas yang 
berhubungan dengan materi bangun ruang 

   

21. Saya tidak merasa kesulitan saat 
mengerjakan soal yang berkaitan dengan 
materi bangun ruang 

   

22. Saya tidak mencontek pekerjaan teman saat 
mengerjakan tes individual tentang materi 
bangun ruang 

   

23. Setelah mempelajari materi bangun ruang 
saya dapat menyebutkan nama-nama bangun 
ruang dengan benar 

   

24. Saya dapat menjawab pertanyaan tentang 
materi bangun ruang dengan benar 
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No PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Siswa dapat berinteraksi secara positif dengan 
lingkungan 

 

25. Saya dapat mengajari teman saya tentang 
materi bangun ruang setelah saya mengikuti 
pelajaran dengan materi bangun ruang  

   

26. Saya mendapat pujian dari guru karena 
dapat menyebutkan nama-nama bangun 
ruang yang ada di ruang kelas 

   

27. Saya dapat membantu orang lain 
menyebutkan nama bangun ruang di 
lingkungan tempat tinggal saya setelah saya 
mempelajari materi bangun ruang 

   

Siswa bangga dengan keberhasilan yang dicapai  
28. Saya bangga saat saya berhasil menguasai 

materi bangun ruang 
   

29. Saya merasa senang karena telah berhasil 
mengerjakan soal materi bangun ruang 

   

30. Saya bangga saat saya mendapat pujian dari 
guru karena berhasil menyebutkan nama 
bangun ruang dengan benar 

   

31. Saya bangga saat kelompok saya mendapat 
penghargaan. 

   

Siswa merasa puas setelah berhasil mencapai 
tujuan pembelajaran 

 

33. Saya merasa puas saat saya dapat 
mengerjakan kuis secara individu tanpa 
mencontek pekerjaan teman 

   

34. Saya merasa puas karena saya dapat 
menguasai materi bangun ruang  

   

35. Saya merasa puas karena saya dapat 
menerapkan materi bangun ruang dalam 
kehidupan sehari-hari 
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Lampiran 3 

Sebelum validasi 

LEMBAR SOAL PRETEST  

MATA PELAJARAN MATEMATIKA  

KELAS IV SD KARANGTENGAH 01 

 MATERI BILANGAN ROMAWI 

 

NAMA : HARI/TANGGAL : 

NO ABSEN : NILAI                         : 

Berilah tanda silang (X) pilihan jawaban yang paling tepat pada huruf a, b, c atau 

d di bawah Ini! 

1. Lambang bilangan romawi dari 247 adalah …. 

a. CLIV 

b. CCXLVII 

c. IVXIV 

d. XXXXIV 

2. Lambang bilangan cacah dari DXCIII adalah …. 

a. 593 

b. 860 

c. 506 

d. 363 

3. Bilangan Romawi yang hanya dapat dikurangi oleh X adalah …. 

a. L dan C 

b. L dan D 

c. M dan D 

d. V dan C 

4. 245 bila ditulis dengan angka Romawi menjadi …. 

a. CCVL 

b. CCIV 

c. CCCVL 

d. CVL 

5. MMD bila ditulis dalam bilangan cacah adalah …. 

a. 2050 

b. 2500 

c. 2200 

d. 2100 

6. Lambang bilangan Romawi dari 178 adalah …. 

a. CLVIIIX 

b. DLCCVIII 

c. LCXXVIII 

d. CLXXVIII 

7. XIII + XVII = …. 

a. XX 

b. XXX 



112 

 

 

 

c. XL 

d. L 

8. Lambang bilangan Romawi dari 999 adalah …. 

a. IM 

b. CMXCIX 

c. IXIXIX 

d. DCCCC 

9. Lambang bilangan cacah dari DCL adalah …. 

a. 1550 

b. 655 

c. 650 

d. 655 

10. Lambang bilangan Romawi L menyatakan bilangan 

a. 5 

b. 10 

c. 50 

d. 100 

11. CCCLIX Bila ditulis dalam lambing bilangan cacah adalah …. 

a. 358 

b. 359 

c. 357 

d. 399 

12. Indonesia merdeka tahun 1945. Bilangan 1945 bila dituliskan dalam bilangan Romawi 

menjadi…. 

a. MCMXXXXV 

b. MCMXLV 

c. MMCXLV 

d. MCMLV 

13. Lambang bilangan cacah dari LXXII adalah…. 

a. 72 

b. 71 

c. 62 

d. 63 

14. Lambang bilangan Romawi dari 188 adalah …. 

a. CLVIIIX 

b. DLCCVIII 

c. LCXXVIII 

d. CLXXXVIII 

15. M melambangkan bilangan cacah …. 

a. 1000 

b. 100 

c. 10 

d. 1 

16. MC-DLX = …. 

a. DXL 
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b. DXL 

c. DXXXX 

d. DXXL 

17. Yang bukan lambang bilangan Romawi adalah …. 

a. M 

b. C 

c. I 

d. Z 

18. 678 bila ditulis dengan lambing bilangan Romawi adalah …. 

a. DCLXXVIII 

b. IIIDCC 

c. DXVIII 

d. DCCVIII 

19. Bilangan 1455 dinyatakan dalam bilangan Romawi menjadi …. 

a. MCDXXXV 

b. MCDXLV 

c. MCDLV 

d. MCDLXV 

20. Lambang bilangan Romawi dari 500 adalah…. 

a. C 

b. D 

c. L 

d. X 

21. Bilangan Romawi yang melambangkan 37 adalah …. 

a. XXXVII 

b. XXLVII 

c. XXVII 

d. XLVII 

22. Sekarang sudah memasuki abad ke-21. Lambang bilangan Romawi 21 adalah …. 

a. IX 

b. XIX 

c. XXI 

d. XII 

 

23. SBY merupakan presiden RI yang ke …. 

a. IV 

b. V 

c. VI 

d. VII 

24. Pekan Olahraga Nasional pertama berlangsung di kota Solo. Pertama dilambangkan…. 

a. I 

b. C 

c. M 

d. V 

25. Pada tahun 2010 negara Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke …. 
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a. LXV 

b. XLV 

c. LV 

d. LVII 

26. Penulisan lambang bilangan Romawi 8 yang benar adalah…. 

a. VIII 

b. IIX 

c. IIIIIIII 

d. IXI 

27. Hasil dari XXXII + XXIII = …. 

a. LV 

b. VL 

c. XXXXXV 

d. LIIIII 

28. Lambang bilangan Romawi C tidak boleh dikurangi oleh lambang bilangan…. 

a. I 

b. V 

c. X 

d. L 

29. Penulisan lambang bilangan Romawi yang sama dan berurutan hanya boleh ditulis maksimal 

sebanyak…. 

a. 2 kali 

b. 3 kali 

c. 4 kali 

d. 5 kali 

30. Lambang bilangan Romawi yang hanya boleh dikurangi oleh I adalah 

a. X dan v 

b. I dan V 

c. X dan L 

d. V dan L 

31. Jika kita melakukan penambahan bilangan Romawi maka penulisan lambang yang lebih kecil 

diletakkan disebelah…. 

a. Atas 

b. Bawah 

c. Kanan 

d. Kiri 

32. Lambang bilangan Romawi LXXIX jika ditulis menjadi bilangan cacah menjadi…. 

a. 89 

b. 79 

c. 81 

d. 101 

33. Lambang bilangan cacah 505 jika diubah dalam bentuk bilangan Romawi menjadi… 

a. DXXXXX 

b. DLC 

c. DV 
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d. DVX 

34. Tahun 2012 jika ditulis dalam lambang bilangan Romawi menjadi…. 

a. MMXII 

b. MMVX 

c. MXII 

d. MDDXII 

35. Hasil dari DCL –CCX adalah… 

a. CCCCXL 

b. CDXL 

c. CCCCXXXX 

d. CCDLX 
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Sesudah validasi 

LEMBAR SOAL PRETEST  

MATA PELAJARAN MATEMATIKA  

KELAS IV SD KARANGTENGAH 01 

 MATERI BILANGAN ROMAWI 

 

NAMA : HARI/TANGGAL : 

NO ABSEN : NILAI                         : 

Berilah tanda silang (X) pilihan jawaban yang paling tepat pada huruf a, b, c atau 

d di bawah Ini! 

1. Lambang bilangan romawi dari 247 adalah …. 

a. CLIV 

b. CCXLVII 

c. IVXIV 

d. XXXXIV 

2. Lambang bilangan cacah dari DXCIII adalah …. 

a. 593 

b. 860 

c. 506 

d. 363 

3. MMD bila ditulis dalam bilangan cacah adalah …. 

a. 2050 

b. 2500 

c. 2200 

d. 2100 

4. Lambang bilangan Romawi dari 178 adalah …. 

a. CLVIIIX 

b. DLCCVIII 

c. LCXXVIII 

d. CLXXVIII 

5. XIII + XVII = …. 

a. XX 

b. XXX 

c. XL 

d. L 

6. Lambang bilangan Romawi dari 999 adalah …. 

a. IM 

b. CMXCIX 

c. IXIXIX 

d. DCCCC 

7. Lambang bilangan cacah dari DCL adalah …. 

a. 1550 

b. 655 
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c. 650 

d. 655 

8. Lambang bilangan Romawi L menyatakan bilangan …. 

a. 5 

b. 10 

c. 50 

d. 100 

9. Indonesia merdeka tahun 1945. Bilangan 1945 bila dituliskan dalam bilangan Romawi 

menjadi…. 

a. MCMXXXXV 

b. MCMXLV 

c. MMCXLV 

d. MCMLV 

10. Lambang bilangan cacah dari LXXII adalah …. 

a. 72 

b. 71 

c. 62 

d. 63 

11. Lambang bilangan Romawi dari 188 adalah …. 

a. CLVIIIX 

b. DLCCVIII 

c. LCXXVIII 

d. CLXXXVIII 

12. M melambangkan bilangan cacah …. 

a. 1000 

b. 100 

c. 10 

d. 1 

13. MC-DLX = …. 

a. DXL 

b. DXL 

c. DXXXX 

d. DXXL 

14. Bilangan Romawi yang melambangkan 37 adalah …. 

a. XXXVII 

b. XXLVII 

c. XXVII 

d. XLVII 

 

15. Sekarang sudah memasuki abad ke-21. Lambang bilangan Romawi 21 adalah …. 

a. IX 

b. XIX 

c. XXI 

d. XII 

16. Pekan Olahraga Nasional pertama berlangsung di kota Solo. Pertama dilambangkan…. 

a. I 
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b. C 

c. M 

d. V 

17. Pada tahun 2010 negara Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke …. 

a. LXV 

b. XLV 

c. LV 

d. LVII 

18. Lambang bilangan cacah 505 jika diubah dalam bentuk bilangan Romawi menjadi … 

a. DXXXXX 

b. DLC 

c. DV 

d. DVX 

19. Tahun 2012 jika ditulis dalam lambang bilangan romawi menjadi … 

a. MMXII 

b. MMVX 

c. MXII 

d. MDDXII 

20. Hasil dari DCL – CCX adalah …. 

a. CCCCXL 

b. CDXL 

c. CCCCXXXX 

d. CCDLX 
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Lampiran 4 

Sebelum validasi 

LEMBAR SOAL POSTTEST  

MATA PELAJARAN MATEMATIKA  

KELAS IV SD KARANGTENGAH 01 

 MATERI BANGUN RUANG 

 

NAMA : HARI/TANGGAL : 

NO ABSEN : NILAI                         : 

Berilah tanda silang (X) pilihan jawaban yang paling tepat pada huruf a, b, c atau d di bawah 

Ini! 

1. Yang termasuk bangun ruang adalah…. 

a. Persegi b. Belah ketupat 

c. persegi panjang d. kubus  

2. Bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut adalah…. 

a. Balok b. bola 

c. limas d. prisma  

3.               Gambar di samping merupakan bangun ruang yang disebut…. 

a. Kubus b. kerucut 

c. balok d. bola  

4. Yang merupakan gambar balok adalah…. 

a.  b.  

c.  d.  

5. Benda yang berbentuk balok adalah…. 

a. Buku b. Dadu 

c. Kaleng d. kulkas 

6. Berikut ini adalah benda yang berbentuk kubus, kecuali…. 

a. Dadu b. kulkas 

c. Mesin cuci d. Penghapus 

 

7.                           Bagian yang diarsir merupakan bagian…. 

a. Rusuk b. sudut 

c. sisi d. jaring-jaring 
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  8.                            X         Yang ditunjuk dengan huruf X adalah…. 

a.  Sisi b. garis 

c. rusuk d. titik sudut 

 

 

9.                    Y          Yang ditunjuk dengan huruf Y adalah…. 

a. Sumbu b. titik sudut 

c. sisi d. rusuk 

 

10. Banyak sisi pada balok adalah…. 

a. 6 b. 4 

c. 8 d. 9 

11. Kubus memiliki titik sudut sebanyak…. 

a. 4 b. 8 

c. 6 d. 10 

12. Bangun kubus dibentuk oleh bangun datar berupa…. 

a. Persegi panjang b. segitiga 

c. persegi d. jajar genjang 

13. Kubus memiliki sisi sebanyak… 

a. 12 b. 4 

c. 8 d. 6 

14. Banyaknya titik sudut pada balok adalah…. 

a. 12 b. 4 

c. 8 d. 6 

15. Berikut ini adalah ciri-ciri kubus, kecuali… 

a. Semua sisinya berbentuk persegi b. Mempunyai 8 titik sudut 

c. Mempunyai rusuk yang sama panjang d. Mempuyai sisi sebanyak 8 

16. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah…. 

a. semua rusuk balok sama panjang b. balok mempunyai 6 buah sisi 

c. Balok mepunyai 8 titik sudut d. Sisi balok berbentuk persegi panjang 

17. Balok tersusun atas bangun datar berupa…. 

a. Persegi panjang dan segitiga b. Persegi dan segitiga 

c. persegi panjang d. persegi dan lingkaran 
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18. Pada umumnya almari berbentuk…. 

a. Kubus b. balok 

c. prisma d. kerucut 

19. Titik pertemuan antar rusuk disebut…. 

a. Jaring-jaring b. sisi 

c. rusuk d. Titik sudut 

 

20.                                       Gambar di samping merupakan jaring-jaring…. 

a. Kubus b. balok 

c. prisma d. kerucut 

 

21.                                            jika alas jaring-jaring tersebut terletak pada angka 4 maka sebagai 

tutupnya adalah nomor…. 

a. 3 b. 6 

c. 1 d. 2 

22. Bangun ruang yang kita buka lewat rusuknya sehingga menjadi bangun datar disebut…. 

a. Rusuk b. sisi 

c. sudut d. Jaring-jaring 

23. Jika panjang rusuk kubus adalah 5 cm, maka panjang seluruh rusuk kubus adalah…. 

a. 60 cm b. 40 cm 

c. 30 cm d. 80 cm 

24.                                                 Gambar di samping merupakan gambar jaring-jaring…. 

 

a. Kubus b. tabung 

c. Balok d. Layang-layang 

25. Yang bukan termasuk jaring-jaring kubus adalah…. 

a.  b.  

c.  d.  

 

 

5 2 3 

1 

6 

4 
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26. Yang bukan termasuk jaring-jaring balok adalah…. 

a.  b.  

c.  d.  

27. Balok memiliki rusuk sebanyak…. 

a. 12 b. 8 

c. 6 d. 10 

 

28.                   Jaring-jaring gambar bangunruang di samping adalah…. 

a.  b.  

c.  d.  

29. Yang merupakan ciri-ciri balok adalah…. 

a. Semua sisinya berukuran sama b. Semua sisinya berukuran berbeda 

c. Sisi-sisi yang berhadapan berukuran sama d. Sisinya berbentuk bujur sangkar 

30. Dadu biasanya berbentuk…. 

a. Persegi b. balok 

c. kerucut d. kubus 

 

 

31.                                                     Jika tutup jaring-jaring pada gambar disamping adalah nomor 2  

    maka alas  dari jaring-jaring tersebut adalah…. 

 

a. 3 b. 6 

c. 1 d. 2 

32. Jika salah satu sisi kubus luasnya adalah 25 cm
2 

maka luas seluruh permukaan kubus 

adalah…. 

a. 100 cm
2
 b. 150 cm

2
 

c. 50 cm
2
 d. 75 cm

2
 

5 

2 

3 

1 

6 4 
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33. Bangun ruang dibatasi dengan bangun datar yang disebut…. 

a. Sisi b. titik sudut 

c. rusuk d. jaring-jaring 

34. Yang dimaksud dengan rusuk adalah…. 

a. Ruas garis pada bangun ruang b. Titik yang ada pada bangun ruang 

c. Permukaan bangun ruang d. Sisi pada bangun ruang 

35. Yang dimaksud dengan sisi adalah…. 

a. Garis-garis pada bangun ruang b. Permukaan bangun ruang 

c. Kerangka bangun ruang d. Titik temu rusuk dengan rusuk 

 

36.                                  Jaring-jaring yang tepat untuk gambar bangun ruang disamping adalah.... 

a.  b.  

c.  d.  

37. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 37, 38, 39 dan 40! 

 

            G                                   H 

           

     F                                  E 

                B                                   C 

  A                                          D 

Pertemuan rusuk AB, BC, dan BG membentuk titik sudut…. 

a. A b. C 

c. B d. G 

38. Salah satu rusuk yang membatasi sisi EFGH adalah…. 

a. AF b. FG 

c. BG d. DG 

39. Sisi ABCD sama luasnya dengan sisi…. 

a. EFGH b. BCHG 

c. ADEF d. ABGF 

40. Sisi ADEF berhadapan dengan sisi…. 

a. EFGH b. BCHG 

c. ADEF d. ABGF 
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Sesudah validasi 

LEMBAR SOAL POSTTEST  

MATA PELAJARAN MATEMATIKA  

KELAS IV SD KARANGTENGAH 01 

 MATERI BANGUN RUANG 

 

NAMA : HARI/TANGGAL : 

NO ABSEN : NILAI                         : 

Berilah tanda silang (X) pilihan jawaban yang paling tepat pada huruf a, b, c atau d di bawah 

Ini! 

1. Yang termasuk bangun ruang adalah…. 

a. Persegi b. Belah ketupat 

c. persegi panjang d. kubus  

2. Bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut adalah…. 

a. Balok b. bola 

c. limas d. prisma  

3.               Gambar di samping merupakan bangun ruang yang disebut…. 

a. Kubus b. kerucut 

c. balok d. bola  

4. Yang merupakan gambar balok adalah…. 

a.  b.  

c.  d.  

5.                             X         Yang ditunjuk dengan huruf X adalah…. 

a.  Sisi b. garis 

c. rusuk d. titik sudut 

 

 

6.                    Y          Yang ditunjuk dengan huruf Y adalah…. 

a. Sumbu b. titik sudut 

c. sisi d. rusuk 

 

 

7. Bangun kubus dibentuk oleh bangun datar berupa…. 
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a. Persegi panjang b. segitiga 

c. persegi d. jajar genjang 

8. Banyaknya titik sudut pada balok adalah…. 

a. 12 b. 4 

c. 8 d. 6 

9. Berikut ini adalah ciri-ciri kubus, kecuali… 

a. Semua sisinya berbentuk persegi b. Mempunyai 8 titik sudut 

c. Mempunyai rusuk yang sama panjang d. Mempuyai sisi sebanyak 8 

10. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah…. 

a. semua rusuk balok sama panjang b. balok mempunyai 6 buah sisi 

c. Balok mepunyai 8 titik sudut d. Sisi balok berbentuk persegi panjang 

11. Pada umumnya almari berbentuk…. 

a. Kubus b. balok 

c. prisma d. kerucut 

 

12.                                       Gambar di samping merupakan jaring-jaring…. 

a. Kubus b. balok 

c. prisma d. kerucut 

13. Bangun ruang yang kita buka lewat rusuknya sehingga menjadi bangun datar disebut…. 

a. Rusuk b. sisi 

c. sudut d. Jaring-jaring 

14.                                                 Gambar di samping merupakan gambar jaring-jaring…. 

 

a. Kubus b. tabung 

c. Balok d. Layang-layang 

15. Yang bukan termasuk jaring-jaring balok adalah…. 

a.  b.  

c.  d.  

 

16.                                                     Jika tutup jaring-jaring pada gambar disamping adalah nomor 2  
5 

2 

3 

1 

6 4 
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    maka alas  dari jaring-jaring tersebut adalah…. 

 

a. 3 b. 6 

c. 1 d. 2 

17. Yang dimaksud dengan sisi adalah…. 

a. Garis-garis pada bangun ruang b. Permukaan bangun ruang 

c. Kerangka bangun ruang d. Titik temu rusuk dengan rusuk 

 

18.                                  Jaring-jaring yang tepat untuk gambar bangun ruang disamping adalah.... 

a.  b.  

c.  d.  

 

19. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal ! 

            G                                   H 

           

     F                                  E 

                B                                   C 

  A                                          D 

Sisi ABCD sama luasnya dengan sisi…. 

a. EFGH b. BCHG 

c. ADEF d. ABGF 

20. Sisi ADEF berhadapan dengan sisi…. 

a. EFGH b. BCHG 

c. ADEF d. ABGF 
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Lampiran 5 

 

Daftar Skor Motivasi Belajar Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

No. Absen Skor Motivasi 
Belajar Awal 

No. Absen Skor Motivasi 
Belajar Awal 

1 117 1 118 

2 110 2 116 

3 108 3 123 

4 124 4 114 

5 113 5 126 

6 128 6 105 

7 119 7 112 

8 126 8 118 

9 118 9 112 

10 121 10 114 

11 117 11 110 

12 110 12 118 

13 123 13 115 

14 118 14 110 

15 127 15 120 

16 118 16 106 

17 117 17 116 

18 128  18 120 

19 112  19 122 

20 119  20 123 

21 120  21 120 
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Lampiran 6 

 

Daftar Skor Motivasi Belajar Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

No. Absen Skor Motivasi 
Belajar Akhir 

No. Absen Skor Motivasi 
Belajar Akhir 

1 129 1 126 

2 128 2 120 

3 130 3 124 

4 128 4 113 

5 132 5 119 

6 129 6 110 

7 126 7 121 

8 128 8 126 

9 121 9 130 

10 130 10 115 

11 124 11 126 

12 131 12 123 

13 132 13 119 

14 126 14 112 

15 132 15 124 

16 130 16 128 

17 124 17 119 

18 128  18 124 

19 131  19 126 

20 130  20 128 

21 128  21 127 
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Lampiran 7 

 

Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

No. Absen Nilai Pretest No. Absen Nilai Pretest 
1 55 1 50 

2 80 2 60 

3 50 3 75 

4 80 4 60 

5 50 5 50 

6 65 6 60 

7 50 7 64 

8 65 8 50 

9 65 9 75 

10 40 10 55 

11 60 11 80 

12 55 12 70 

13 65 13 55 

14 60 14 70 

15 70 15 75 

16 85 16 80 

17 70 17 45 

18 65  18 60 

19 55  19 55 

20 60  20 70 

21 75  21 75 

 

 

 



130 

 

 

 

Lampiran 8 

 

Daftar Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

No. Absen Nilai Posttest No. Absen Nilai Posttest 
1 95 1 75 

2 100 2 80 

3 80 3 85 

4 90 4 75 

5 85 5 70 

6 80 6 80 

7 85 7 75 

8 75 8 80 

9 80 9 70 

10 75 10 60 

11 85 11 85 

12 95 12 80 

13 90 13 70 

14 85 14 85 

15 80 15 90 

16 100 16 90 

17 85 17 60 

18 80  18 75 

19 85  19 60 

20 100  20 80 

21 95  21 85 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Motivasi Belajar 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=soal_no.1 soal_no.2 soal_no.3 soal_no.4 soal_no.5 soal_no.6 soal_no.7 soal_no.8 soal_no.9 soal_no.10 soal_n
o.11 soal_no 
   .12 soal_no.13 soal_no.14 soal_no.15 soal_no.16 soal_no.17 soal_no.18 soal_no.19 soal_no.20 soal_no.21 soal_no.22 
    soal_no.23 soal_no.24 soal_no.25 soal_no.26 soal_no.27 soal_no.28 soal_no.29 soal_no.30 soal_no.31 soal_no.32 soal_no.
33 soal_no 
   .34 soal_no.35 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.946 35 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_no.1 106.4706 399.772 .765 .944 

soal_no.2 106.9412 401.148 .517 .945 

soal_no.3 107.0294 400.635 .521 .945 

soal_no.4 106.4118 397.280 .852 .943 

soal_no.5 107.0294 401.060 .680 .944 

soal_no.6 107.5588 402.618 .355 .948 

soal_no.7 106.3824 400.001 .766 .944 

soal_no.8 106.2941 398.275 .845 .943 

soal_no.9 106.6765 400.407 .726 .944 

soal_no.10 107.4412 401.890 .496 .946 

soal_no.11 107.5588 406.981 .413 .946 

soal_no.12 107.7941 410.168 .258 .948 

soal_no.13 107.6471 405.569 .329 .948 

soal_no.14 107.0588 404.421 .439 .946 

soal_no.15 106.6176 398.728 .704 .944 

soal_no.16 107.0294 406.332 .441 .946 
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soal_no.17 106.7647 400.367 .550 .945 

soal_no.18 106.5294 399.529 .675 .944 

soal_no.19 106.2941 397.850 .859 .943 

soal_no.20 106.7059 400.456 .640 .944 

soal_no.21 107.0000 403.818 .428 .946 

soal_no.22 106.5294 398.075 .665 .944 

soal_no.23 106.7941 395.987 .566 .945 

soal_no.24 106.7353 402.140 .652 .944 

soal_no.25 106.5294 398.439 .770 .944 

soal_no.26 107.0588 400.542 .532 .945 

soal_no.27 106.6471 399.932 .673 .944 

soal_no.28 106.8235 398.877 .597 .945 

soal_no.29 106.6176 397.455 .712 .944 

soal_no.30 106.2353 398.791 .850 .943 

soal_no.31 106.6471 399.447 .594 .945 

soal_no.32 107.6471 412.538 .221 .948 

soal_no.33 107.3529 403.205 .455 .946 

soal_no.34 106.9412 401.148 .517 .945 

soal_no.35 106.2059 398.350 .879 .943 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=soal_no.1 soal_no.2 soal_no.3 soal_no.4 soal_no.5 soal_no.6 

soal_no.7 soal_no.8 soal_no.9 soal_no.10 soal_no.11 soal_no 

   .13 soal_no.14 soal_no.15 soal_no.16 soal_no.17 soal_no.18 soal_no.19 

soal_no.20 soal_no.21 soal_no.22 soal_no.23 

    soal_no.24 soal_no.25 soal_no.26 soal_no.27 soal_no.28 soal_no.29 soa

l_no.30 soal_no.31 soal_no.33 soal_no.34 soal_no.35 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.950 33 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_no.1 101.9118 375.053 .766 .948 
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soal_no.2 102.3824 376.728 .509 .950 

soal_no.3 102.4706 376.135 .515 .949 

soal_no.4 101.8529 372.553 .856 .947 

soal_no.5 102.4706 375.954 .692 .948 

soal_no.6 103.0000 376.606 .378 .952 

soal_no.7 101.8235 375.180 .771 .948 

soal_no.8 101.7353 373.473 .851 .947 

soal_no.9 102.1176 375.804 .723 .948 

soal_no.10 102.8824 376.471 .512 .950 

soal_no.11 103.0000 381.273 .434 .950 

soal_no.13 103.0882 378.750 .368 .951 

soal_no.14 102.5000 380.439 .418 .950 

soal_no.15 102.0588 373.875 .710 .948 

soal_no.16 102.4706 380.923 .454 .950 

soal_no.17 102.2059 376.108 .538 .949 

soal_no.18 101.9706 374.999 .670 .948 

soal_no.19 101.7353 373.170 .861 .947 

soal_no.20 102.1471 375.766 .640 .948 

soal_no.21 102.4412 379.830 .408 .951 

soal_no.22 101.9706 372.817 .682 .948 

soal_no.23 102.2353 371.216 .570 .949 

soal_no.24 102.1765 377.907 .635 .949 

soal_no.25 101.9706 373.908 .766 .948 

soal_no.26 102.5000 375.955 .528 .949 

soal_no.27 102.0882 374.931 .682 .948 

soal_no.28 102.2647 374.382 .593 .949 

soal_no.29 102.0588 373.087 .705 .948 

soal_no.30 101.6765 374.286 .844 .947 

soal_no.31 102.0882 375.356 .578 .949 

soal_no.33 102.7941 378.168 .461 .950 

soal_no.34 102.3824 376.728 .509 .950 

soal_no.35 101.6471 373.811 .876 .947 
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Lampiran 11 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Pretest 

 
DATASET NAME DataSet0 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Soal_no.1 Soal_no.2 Soal_no.3 Soal_no.4 Soal_no.5 Soal_no.6 Soal_no.7 Soal_no.8 Soal_no.9 Soal_no.10 So
al_no.11 Soal_no 

   .12 Soal_no.13 Soal_no.14 Soal_no.15 Soal_no.16 Soal_no.17 Soal_no.18 Soal_no.19 Soal_no.20 Soal_no.21 Soal_no.22 
    Soal_no.23 Soal_no.24 Soal_no.25 Soal_no.26 Soal_no.27 Soal_no.28 Soal_no.29 Soal_no.30 Soal_no.31 Soal_no.32 Soal
_no.33 Soal_no 
   .34 Soal_no.35 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.825 35 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Soal_no.1 24.2059 31.865 .695 .818 

Soal_no.2 24.2647 31.534 .502 .817 

Soal_no.3 24.4412 30.981 .413 .817 

Soal_no.4 24.3529 31.387 .393 .818 

Soal_no.5 24.4118 30.916 .447 .816 

Soal_no.6 24.3529 31.629 .336 .820 

Soal_no.7 24.2353 32.125 .391 .820 

Soal_no.8 24.3235 31.619 .369 .819 

Soal_no.9 24.2941 31.850 .348 .820 

Soal_no.10 24.2647 31.837 .407 .819 

Soal_no.11 24.4118 31.765 .266 .822 

Soal_no.12 24.3529 31.023 .480 .816 

Soal_no.13 24.5588 30.799 .401 .818 

Soal_no.14 24.5588 30.496 .459 .815 

Soal_no.15 24.3824 31.274 .392 .818 

Soal_no.16 24.3529 31.387 .393 .818 

Soal_no.17 24.4706 31.832 .229 .823 
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Soal_no.18 24.2941 32.093 .281 .822 

Soal_no.19 24.6471 31.932 .184 .825 

Soal_no.20 24.6176 31.698 .227 .824 

Soal_no.21 24.6176 30.910 .371 .819 

Soal_no.22 24.5588 30.739 .413 .817 

Soal_no.23 24.5588 31.527 .265 .822 

Soal_no.24 24.3824 31.092 .433 .817 

Soal_no.25 24.3235 31.862 .308 .821 

Soal_no.26 24.6176 31.880 .194 .825 

Soal_no.27 24.6471 33.447 -.079 .835 

Soal_no.28 24.4706 31.711 .253 .823 

Soal_no.29 24.7059 30.396 .463 .815 

Soal_no.30 24.5588 31.951 .188 .825 

Soal_no.31 24.5882 34.007 -.174 .838 

Soal_no.32 24.6176 31.940 .184 .825 

Soal_no.33 24.4706 30.560 .482 .815 

Soal_no.34 24.5294 30.681 .433 .816 

Soal_no.35 24.5588 30.799 .401 .818 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Soal_no.1 Soal_no.2 Soal_no.3 Soal_no.4 Soal_no.5 Soal_no.6 

Soal_no.7 Soal_no.8 Soal_no.9 Soal_no.10 Soal_no.12 Soal_no 

   .13 Soal_no.14 Soal_no.15 Soal_no.16 Soal_no.21 Soal_no.22 Soal_no.24 

Soal_no.25 Soal_no.29 Soal_no.33 Soal_no.34 

    Soal_no.35 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.857 23 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Soal_no.1 16.5882 20.492 .647 .851 

Soal_no.2 16.6471 20.296 .443 .852 



148 

 

 

 

Soal_no.3 16.8235 19.665 .418 .852 

Soal_no.4 16.7353 19.534 .539 .848 

Soal_no.5 16.7941 19.441 .500 .849 

Soal_no.6 16.7353 20.079 .374 .853 

Soal_no.7 16.6176 20.668 .369 .854 

Soal_no.8 16.7059 19.971 .444 .851 

Soal_no.9 16.6765 20.286 .385 .853 

Soal_no.10 16.6471 20.478 .371 .854 

Soal_no.12 16.7353 19.958 .410 .852 

Soal_no.13 16.9412 19.390 .436 .852 

Soal_no.14 16.9412 19.087 .510 .848 

Soal_no.15 16.7647 19.761 .438 .851 

Soal_no.16 16.7353 20.140 .356 .854 

Soal_no.21 17.0000 19.636 .366 .855 

Soal_no.22 16.9412 19.754 .349 .855 

Soal_no.24 16.7647 19.579 .490 .849 

Soal_no.25 16.7059 20.396 .309 .855 

Soal_no.29 17.0882 19.295 .444 .851 

Soal_no.33 16.8529 19.281 .500 .849 

Soal_no.34 16.9118 19.295 .468 .850 

Soal_no.35 16.9412 19.451 .421 .852 
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Lampiran 12 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Posttest 

 
 
DATASET NAME DataSet0 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=soal_no1 soal_no2 soal_no3 soal_no4 soal_no5 soal_no6 soal_no7 soal_no8 soal_no9 soal_no10 soal_no11 s

oal_no12 soal_no1 
   3 soal_no14 soal_no15 soal_no16 soal_no17 soal_no18 soal_no19 soal_no20 soal_no21 soal_no22 soal_no23 soal_no24 so
al_no25 
    soal_no26 soal_no27 soal_no28 soal_no29 soal_no30 soal_no31 soal_no32 soal_no33 soal_no34 soal_no35 soal_no36 soa
l_no37 soal_no3 
   8 soal_no39 soal_no40 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.851 40 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_no1 25.3824 41.031 .649 .844 

soal_no2 25.3529 41.508 .695 .845 

soal_no3 25.3529 41.508 .695 .845 

soal_no4 25.3824 41.031 .649 .844 

soal_no5 25.5882 41.462 .245 .849 

soal_no6 25.5294 41.226 .319 .848 

soal_no7 25.5588 40.193 .494 .843 

soal_no8 25.5588 40.981 .346 .847 

soal_no9 25.3824 41.758 .408 .847 

soal_no10 25.4706 41.226 .372 .847 

soal_no11 25.5000 41.409 .304 .848 

soal_no12 25.4118 41.280 .463 .846 

soal_no13 25.5588 40.799 .380 .846 

soal_no14 25.5294 40.863 .389 .846 

soal_no15 25.7353 39.837 .474 .843 

soal_no16 25.7059 39.547 .529 .842 
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soal_no17 25.4706 41.772 .252 .849 

soal_no18 25.5294 40.923 .377 .846 

soal_no19 25.8235 41.059 .270 .849 

soal_no20 25.5882 40.674 .385 .846 

soal_no21 26.0588 41.633 .215 .850 

soal_no22 25.8529 40.553 .351 .847 

soal_no23 26.1471 42.978 -.011 .854 

soal_no24 25.7353 40.504 .365 .846 

soal_no25 25.7353 41.473 .210 .851 

soal_no26 25.5294 40.439 .473 .844 

soal_no27 25.4706 42.196 .160 .851 

soal_no28 25.7941 40.835 .306 .848 

soal_no29 25.9412 40.784 .325 .847 

soal_no30 25.6176 41.395 .246 .849 

soal_no31 25.8529 40.372 .380 .846 

soal_no32 25.7941 42.290 .080 .854 

soal_no33 25.8824 42.471 .053 .855 

soal_no34 26.0000 42.667 .029 .855 

soal_no35 25.7353 39.655 .504 .843 

soal_no36 25.6765 40.529 .374 .846 

soal_no37 25.9706 41.848 .158 .852 

soal_no38 26.1471 42.614 .061 .853 

soal_no39 25.6765 39.256 .589 .840 

soal_no40 25.5882 39.583 .584 .841 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=soal_no1 soal_no2 soal_no3 soal_no4 soal_no6 soal_no7 soal_n

o8 soal_no9 soal_no10 soal_no11 soal_no12 soal_no13 soal_no 

   14 soal_no15 soal_no16 soal_no18 soal_no20 soal_no22 soal_no24 soal_no

26 soal_no28 soal_no29 soal_no31 soal_no35 soal_no36 

    soal_no39 soal_no40 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.871 24 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_no1 16.7353 23.716 .533 .866 

soal_no2 16.7059 23.971 .603 .867 

soal_no3 16.7059 23.971 .603 .867 

soal_no4 16.7353 23.716 .533 .866 

soal_no6 16.8824 23.258 .401 .868 

soal_no7 16.9118 22.628 .537 .863 

soal_no8 16.9118 23.113 .414 .867 

soal_no9 16.7353 24.201 .322 .870 

soal_no10 16.8235 23.544 .384 .868 

soal_no12 16.7647 23.943 .350 .869 

soal_no13 16.9118 23.113 .414 .867 

soal_no14 16.8824 23.319 .385 .868 

soal_no15 17.0882 22.143 .557 .863 

soal_no16 17.0588 22.057 .586 .862 

soal_no20 16.9412 23.269 .357 .869 

soal_no22 17.2059 22.956 .371 .869 

soal_no24 17.0882 23.053 .357 .870 

soal_no26 16.8824 23.137 .432 .867 

soal_no29 17.2941 23.123 .347 .870 

soal_no31 17.2059 22.835 .397 .868 

soal_no35 17.0882 21.962 .598 .861 

soal_no36 17.0294 22.878 .409 .868 

soal_no39 17.0294 22.332 .533 .863 

soal_no40 16.9412 22.178 .625 .861 

 
 

 



152 

 

 

 

Lampiran 13 

Tingkat Kesukaran Soal Pretest 
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Lampiran 14 

Tingkat Kesukaran Soal Posttest 
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Lampiran 15 

Hasil Uji Homogenitas 

 

Hasil Uji Homogenitas Motivasi Belajar Awal Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.666
a
 5 13 .212 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.119
a
 4 9 .072 
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Lampiran 16 

Hasil Uji Normalitas 

 

Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. 

motivasi_awal_kel.eksperimen .959 21 .502 

motivasi_awal_kel.kontrol .938 21 .196 

a. Lilliefors Significance Correction 

Hasil Uji Normalitas Motivasi Akhir Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

Tests Of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. 

motivasi_akhir_kel.eksperimen .920 21 .089 

motivasi_akhir_kel.kontrol .976 21 .859 

a. Lilliefors Significance Correction 

Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

 

 
 
 

Hasil Uji Normalitas Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

pretest_kel.eksperimen .912 21 .059 

pretest_kel.kontrol .919 21 .083 

a. Lilliefors Significance Correction  

 

Tests of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

pretest_kel.eksperimen .972 21 .772 

pretest_kel.kontrol .932 21 .151 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 17 

Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Skor Motivasi Belajar Awal  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Group Statistics 

 Label N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

motivasi_

awal 

Kontrol 21 1.1686E2 5.76442 1.25790 

Eksperimen 21 1.1862E2 6.04546 1.31923 

 

 

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 

Moti 

vasi_ 

awal 

Equal 

variances 

assumed 

.002 .964 -.967 40 .340 -1.76190 1.82282 -5.44596 1.92215 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-.967 39.910 .340 -1.76190 1.82282 -5.44622 1.92241 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

Lampiran 18 

Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Nilai Pretest  

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Group Statistics 

 Label N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest Kontrol 21 63.5238 10.85182 2.36806 

Eksperimen 21 62.8571 11.35467 2.47779 

 

 

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 

Pre 

test 

Equal 

variances 

assumed 

.073 .789 .195 40 .847 .66667 3.42741 -6.26040 7.59373 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.195 39.918 .847 .66667 3.42741 -6.26084 7.59417 
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Lampiran 19 

Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Skor Motivasi Belajar Akhir  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Group Statistics 

 Label N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

motivasi_akhir Kontrol 21 1.2238E2 4.28341 .93472 

eksperimen 21 1.2824E2 2.82674 .61685 

 

 

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 

Moti 

vasi_ 

akhir 

Equal 

variances 

assumed 

4.517 .040 -5.230 40 .000 -5.85714 1.11991 -8.12056 -3.59372 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-5.230 34.643 .000 -5.85714 1.11991 -8.13152 -3.58277 
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Lampiran 20 

Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Posttest Kelas  

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Group Statistics 

 Label N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Posttest Kontrol 21 76.6667 9.12871 1.99205 

Eksperimen 21 86.9048 7.98063 1.74152 

 

 

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 

Post 

Test 

Equal 

variances 

assumed 

.203 .655 -3.869 40 .000 -10.23810 2.64597 -15.58579 -4.89040 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-3.869 39.299 .000 -10.23810 2.64597 -15.58877 -4.88742 
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Lampiran 21 

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian 
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PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TUNTANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGO 
Alamat: Jl. Tuntang-Bringin Km. 4 Desa Tlogo kec. Tuntang, 50773 

 
 

SURAT IJIN UJI COBA 

INSTRUMEN PENELITIAN 

No. 421.1 / 02 / III / 2012 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SDN Tlogo UPTD Kec. Tuntang, 

Kab. Semarang memberikan ijin untuk melakukan uji coba instrumen penelitian kepada: 

 

Nama : Enie Rusmalina 

NIM : 292008174 

Semester : 8 

 

Dengan judul skripsi: “PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

METODE STAD  (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS) TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN 

MATEMATIKA SISWA KELAS IV SDN KARANGTENGAH 01”. Demikian surat 

ijin ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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Lampiran 22 

Dokumentasi 

 

 

Suasana saat siswa mengerjakan pretest 

 

Guru memberikan presentasi kelas melalui penjelasan singkat dan tanya jawab 

 

Siswa belajar dalam bentuk kelompok-kelompok 
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Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas 

 

Suasana saat siswa mengerjakan tes individual 

 

Guru memberikan penghargaan dan hadiah kepada kelompok 
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Lampiran 23 
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Lampiran 24  

Lembar Hasil Soal Pretest dan Posttest 

 

 

 

 

Ddddddddddddddddds 
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