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KATA PENGANTAR 

 
Bismillah, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera kepada Nabi 

Muhammad SAW.  

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit.  Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.  

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif.  

Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam dokumen 

ini disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan 

kemampuan tersebut di atas. Selain itu dimaksudkan pula untuk 

mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan 
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masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan 

simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, 

masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai 

cara penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah 

perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model 

matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara 

bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk 

meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media 

lainnya.  

Dalam rangka memenuhi tantangan dan melaksanakan fungsi 

tersebut penulis sebagai guru kelas yang mengajar beberapa bidang 

studi salah satunya adalah Matematika telah berhasil menciptakan 

sumber belajar berupa alat peraga buatan sendiri sebagai alat sederhana 

dan murah, yang kami beri nama “Kubus dan Balok” dengan tujuan 

membantu siswa mengatasi kesulitan dalam mempelajari proses 

pembelajaran       “menghitung volume kubus dan balok”   sebagai dasar 

geometri dalam pembelajaran matematika kelas V di sekolah dasar (SD) 
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Semoga sumbangan yang sedikit ini dapat berguna bagi proses 

implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya 

untuk mata peIajaran matematika di SDN. Rawabuaya 02 Pagi.  

Tiada gading yang tak retak, oleh karena itu apabila ada kelemahan 

dan kesalahan karya tulis ini kami mohon kritik yang konstruktif dan 

membangun.  

Akhirnya hanya kepada Allah, kami memohon ridhoNya, Amin.  

 

Jakarta,    Nopember 2007 

 

Penulis 
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RINGKASAN 

 
Penggunaan alat peraga kubus dan balok dilatarbelakagi oleh 

sebagian besar siswa kelas IV SDN Rawabuaya 02 Pagi merasa 

kesulitan menguasai materi dalam pembelajaran volume bangun ruang. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil tugas awaI yang diberikan sekitar 82,5% 

siswa tidak mampu memperoleh nilai 60 sebagai batas ketuntasan. Yang 

menjadi fokus kajian di sini adalah peningkatan kemampuan menguasai 

materi dalam pembelajaran volume bangun ruang bagi siswa kelas V 

SDN Rawabuaya 02 Pagi. 

Dengan menggunakan alat peraga kubus dan balok, yaitu sebuah alat 

peraga buatan sendiri sebagai sumber belajar yang sederhana dan 

murah yang berbentuk kubus dan balok tiga dimensi sebagai 

visualisasi dalam pembelajaran volume bangun ruang yang bertujuan 

membantu dan memudahkan siswa dalam memahami mengenal konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan lingkungannya, 

memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan alat 

peraga kubus dan balok dalam meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dan hasil tugas keterampilan siswa dalam pembelajaran 

volume bangun ruang sebagai  dasar geometri dalam pembelajaran 

matematika  kelas    V  SDN  Rawabuaya 02 Pagi 
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Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik 

pengamatan (observasi) dan angket untuk analisis data kualitatif, serta 

penilaian hasil tugas sebagai analisis data kuantitatif.  

Hasil penggunaan alat peraga kubus dalam proses pembelajaran volume 

bangun ruang ternyata terbukti sangat efektif untuk meningkatkan kualitas 

proses dan hasil pencapaian batas penguasaan kompetensi dasar pada 

volume bangun ruang sebagai dasar geometri dalam pembelajaran 

matematika kelas V pada semester I (satu) tahun 2007/2008 di SDN. 

Rawabuaya 02 Pagi. Dan penggunaan alat peraga kubus ternyata mendapat 

tanggapan atau respon yang sangat positif dari siswa karena dianggap 

sangat menarik, lebih mudah, lebih baik, dan sangat setuju dilanjutkan 

penggunaannya dalam proses pembelajaran volume bangun ruang, 

khususnya untuk kompetensi dasar: Menghitung volume kubus dan balok. 
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B A B I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu Kompetensi Dasar yang harus diajarkan pada Matematika 

untuk siswa kelas V SD Rawabuaya 02 Pagi adalah: Menghitung 

volume kubus dan balok. 

 Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah sebagai dasar geometri dalam pembelajaran 

matematika kelas V di SDN Rawabuaya 02 Pagi 

Menurut Badudu-Zain (1996:729), menerangkan bahwa kubus 

adalah benda berbentuk balok yang sama panjang sisi-sisinya 

mempunyai enam bidang.  

Untuk bisa membuat kubus dan balok siswa harus mengamati 

contoh kubus dan balok untuk Menemukan rumus kubus dan balok, 

menemukan rumus mencari panjang, lebar dan tinggi pada balok juga sisi 

pada kubus, memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan 

volume kubus dan balok (Silabus KTSP 2006).  

Tetapi ketika pembelajaran Volume bangun ruang diberikan kepada 

siswa kelas V di SDN Rawabuaya 02 Pagi, sebagian besar siswa 

merasa kesulitan. Hal ini ditunjukkan dari hasil tes awal yang diberikan 

kepada siswa kelas IV yang berjumlah 40 anak, sebanyak 33 anak atau 
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sekitar 82,5 persen tidak mampu memperoleh nilai 60 sebagai batas 

kreteria ketuntasan minimal (KKM). 

Dari pengamatan terhadap proses pembelajaran dan hasil tes awal 

dalam pembelajaan Volume bangun ruang itu diketahui yang 

menyebabkan sebagian siswa merasa kesulitan adalah proses 

pemahaman atau transformasi dari bentuk kubus tiga dimensi (benda) 

berubah kedalam bentuk dua dimensi pada kertas gambar, kertas karton 

atau papan triplek. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan anak tidak 

terbiasa menggunakan cara berpikir dengan belahan otak Kanan yang 

mempunyai spesialisasi kesadaran spasial pengenalan bentuk dan 

pola, musik, seni, kepekaan warna, kreativitas dan visualisasi 

(Quantum Learning, 2002: 38).  

Menghadapi kesulitan siswa atau permasalahan seperti itu tentu 

bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang guru untuk memilih strategi 

yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan di atas. Kearifan, 

kecerdasan, dan kreativitas mutlak diperlukan bagi seorang guru kelas 

untuk belajar dari pengalamannya mengajar selama bertahun-tahun 

sehingga dapat menemukan atau menciptakan suatu cara atau alat untuk 

membantu siswa dalam rangka memecahkan kesulitan yang dihadapi.  

Kemudian mengacu kepada buku Pedoman Pembuatan Alat Peraga 

Sederhana (Depdiknas, 2006:2), diharapkan guru-guru di sekolah-

sekolah yang sulit terjangkau dengan alat-alat atau sumber belajar 

buatan pabrik yang standar, sangat perlu dibekali dengan pengetahuan 
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dan keterampilan mengembangkan sumber belajar, juga peningkatan 

pemahaman materi subjek, dan pengelolaan kelas dalam melaksanakan 

pembelajaran. Dengan meningkatkan ketiga kompetensi guru tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.  

Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru tersebut di atas dan 

dalam usaha mengembangkan sumber belajar berupa alat peraga buatan 

sendiri sebagai alat sederhana dan murah, melalui percobaan-percobaan 

yang sederhana berdasarkan proses pembelajaran Volume bangun 

ruang, sampailah penulis kepada keputusan untuk menciptakan alat 

peraga yang kami beri nama kubus dan balok yaitu sebuah alat yang 

berbentuk balok memiliki dua belas rusuk dan mempunyai enam bidang 

dua dimensi dengan wadah kertas gambar atau papan triplek atau kertas 

karton. Alat peraga ini diciptakan dengan harapan dapat membantu siswa 

mengatasi kesulitan dalam mempelajari Volume bangun ruang, sebagai 

dasar pembelajaran dasar ilmu geometri dlam mata pelajaran matematika 

di sekolah.  

Adapun beberapa permasalahan dalam karya tulis ini adalah:  

a. Bagaimana bentuk dan cara menggunakan alat peraga kubus 

dan balok dalam proses pembelajaran Volume bangun ruang?  

b. Efektifkah penggunaan alat peraga kubus dan balok dalam 

meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam 

Volume bangun ruang?  
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B. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penggunaan alat peraga kubus dalam pembelajaran 

Volume bangun ruang dalam karya tulis ini, hanya dibatasi kepada 

penggunaan Volume bangun ruang dan hanya dibatasi untuk satu 

Kompetensi Dasar saja yaitu: Menghitung volume kubus dan balok        

di kelas V SDN Rawabuaya 02 Pagi pada semester 1 (satu).  

 

C. Tujuan dan Manfaat  

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang dibahas dalam 

karya tulis ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:  

1. Memudahkan pemahaman terhadap konsep pembuatan kubus 

dengan menggunakan alat sederhana. sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam Menghitung volume kubus dan balok.  

2. Menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan siswa melalui alat peraga yang sederhana dan 

murah.  

3. Menambah khasanah alat peraga dalam proses pembelajaran 

pendidikan IPA di kelas.  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari diciptakannya alat 

peraga kubus dan balok adalah:  

1. Bagi siswa bermanfaat untuk menguasai ilmu dasar matematika 

(geometri) melalui pembelajaran Volume bangun ruang. 

2. Bagi guru berrnanfaat untuk pengembangan perencanaan, 
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pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran pendidikan 

matematika (geometri), khususnya untuk kompetensi dasar: 

Menghitung volume kubus dan balok. 

 
D. Sajian Definisi  

1. Alat Peraga adalah sarana atau peralatan yang dapat membantu 

siswa atau peserta didik untuk memahami secara lebih mudah 

suatu konsep atau materi yang diajarkan dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

2. Kubus adalah sebuah alat peraga matematika berbentuk balok 

yang sama panjang sisi-sisinya mempunyai enam bidang. 

(Badudu-Zain 1996:729). 

3. Balok ialah sebuah alat peraga matematika berbentuk balok yang 

memiliki panjang, lebar, tinggi dan mempunyai dua belas rusuk  

serta enam bidang. 

4. Matematika: ialah merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia (KTSP.2006) 

5. Geometri: ialah cabang ilmu matematika yang menerangkan        

sifat-sifat garis, sudut, bidang dan ruang. 
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BAB II 

LAPORAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN 

 
A. Penyusunan Program Pembelajaran  

1. Fungsi dan Prinsip Kerja Alat Peraga Kubus dan balok. Alat peraga 

kubus dan balok adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai alat 

visualisasi gambaran dari sebuah alat peraga matematika (geometri) 

. untuk menemukan rumus kubus dan balok, menemukan rumus mencari 

panjang, lebar dan tinggi pada balok juga sisi pada kubus, memecahkan 

masalah sehari-hari yang berhubungan dengan volume kubus dan balok. 

2. Perkakas dan bahan  

 Satu  lembar kertas karton atau kertas gambar biasa atau papan 

triplek ukuran 20 cm x 20 cm.  

 Pensil warna atau hitam,  

 Penggaris. 

 Contoh gambar kubus atau balok 

 Cat air lengkap/Crayon  

 Kuas kecil dan alat serta bahan lain yang diperlukan 

3. Desain dan cara pembuatan  

Kita sediakan kertas gambar, kertas karton atau papan triplek        

20cm x 20cm x 20cm atau 30cm x 20cm x 20cm dan diberi kotak-kotak 

kecil sebanyak 16 buah untuk mempermudah, sehingga terlukis kubus 

atau kotak seperti terlihat pada gambar berikut ini:  
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Gambar. 1. Kubus 

    

    

    

    

  

 Setelah itu kita buat kubus di 16 kotak kecil. Pada  kertas gambar, 

kertas karton atau papan triplek tersebut merupakan perwujudan dari 

tiga bagian  bidang yaitu: 

a. Bagian bidang bawah 

b. Bagian Bidang muka 

c. Bagian bidang samping. 
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Ketiga bagian bidang kubus tersebut, menunjukkan gambaran 

bentuk kubus  secara lengkap yaitu: 

d. Bagian bidang bawah berwarna hijau 

e. Bagian bidang muka berwarna merah 

f. Bagian bidang samping biru 

Kemudian untuk memudahkan siswa dalam memahami 

pembelajaran Volume bangun ruang, kita perlu menggambarkan 

bagian-bagian kubus secara lengkap seperti gambar berikut ini:  

Gambar. 2 Kubus 
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4. Saran Pembelajaran  

a. Alat peraga kubus ini digunakan untuk membantu pembahasan 

pembelajaran Volume bangun ruang sebagai dasar matematika 

(geometri) kelas V di SDN Rawabuaya 02 pagi semester  1 (satu).  

b. Standar Kompetensi: Menghitung volume kubus dan balok. 

c. Keterkaitan penggunaan alat peraga ini dalam pembelajaran 

pendidikan volume bangun ruang dengan kurikulum berbasis 

kompetensi adalah sebagai berikut:  

 
d. Pemanfaatan Alat dalam Pembelajaran  

1. Guru mendorong siswa dengan aktif memperhatikan berbagai peragaan 

mendeskripsikan hubungan antara menghitung volume kubus dan balok. 

dengan fungsinya. 

2. Membaca hubungan antara menghitung volume kubus dan balok dengan 

menggunakan alat peraga kubus.  

Kompetensi Dasar  Indikator Materi Pokok 

4.1 Menghitung volume 
kubus dan balok 

 

1. Menemukan rumus kubus dan balok. 
2. Menemukan rumus mencari panjang, 

lebar dan tinggi pada balok juga sisi 
pada kubus. 

3. Menemukan rumus tabung dan 
prisma tegak. 

4. Menemukan rumus tinggi, alas pada 
prisma tegak, jari-jari, diameter, tinggi 
pada prisma tabung dengan cara 
menurunkan dari rumus pokok. 

5. Mengenal dan menggunakan volume 
limas dan kerucut. 

6. Menemukan rumus mencari tingi dan 
alas pada limas serta tinggi, jari-jari 
dan diameter pada kerucut dengan 
cara menurunkan dari rumus pokok. 

 Volume 
Bangun Ruang 
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3. Siswa diberi pertanyaan dan diberi kesempatan menjawab tentang 

materi Volume bangun ruang dengan memperhatikan serta 

menggunakan alat peraga.  

4. Siswa diberi tugas latihan membuat  menghitung volume kubus dan 

balok. 

5. Siswa menggunakan pemahaman materi volume bangun ruang.  

 
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah merupakan rencana 

tertulis yang harus disusun oleh seorang guru berdasarkan alokasi waktu 

yang tersedia yang terbagi menjadi beberapa tatap muka, sebelum 

proses pembelajaran dilaksanakan atau disajikan. Dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran ini seorang guru harus selalu 

berpijak atau berdasarkan silabus dan sistem penilaian yang sudah 

disusun sebelumnya agar kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa 

dapat tercapai.  

Hakekat pembelajaran kerangka tubuh manusia dan fungsinya dengan 

menggunakan alat peraga kubus, ditempuh melalui tiga siklus, yaitu (1) 

Pertama, tingkatan dasar yakni pemahaman konsep salah satu Volume 

bangun ruang dengan menggunakan gambar dan tema tertentu (2) Kedua, 

tingkatan menengah yaitu pemahaman konsep membaca volume bangun 

ruang. (3) Ketiga, tingkatan tinggi yakni siswa bisa menggambar dan 

menghitung volume kubus dan balok. 
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B. Penyajian Program Pembelajaran  

Proses penyajian pembelajaran volume bangun ruang dengan 

menggunakan alat peraga kubus dapat digambarkan seperti di bawah 

ini:  

SIKLUS I 
 
 

Pangalaman Belajar Strategi Proses Pembelajaran Waktu  

Respon awal 1.Tahap Penjelasan 
Siswa diberi motivasi dan penjelasan 
tentang manfaat dan tujuan serta 
pentingnya mereka mempelajari teknik 
menggambar volume bangun ruang. 

10 menit 

Menggali informasi dan 
mengubah informosi 

2.Tahap Peragaan 
Siswa memperhatikan berbagai 
peragaan menggambar salah satu 
volume bangun ruang dengan 
menggunakan gambar dan tema 
tertentu. 

25 menit 

Komunikasi lisan 3. Tahap Tanya jawab 
Siswa diberi pertanyaan dan diberi 
kesempatan menjawab tentang materi 
volume bangun ruang dengan 
memperhatikan serta menggunakan 
alat peraga.  

10 menit 

Memecahkan masalah, 
dan bekerja sarna  

4. Tahap latihan 
Siswa secara kelompok diberi latihan 
memecahkan soal volume bangun 
kemudian latihan menggambar volume 
bangun ruang (kubus) dikerjakan 
secara individual.  

25 menit 
 

Mengambil keputusan 
dan potensi diri 

5. Tahap penugasan 
Secara individual siswa diberi tugas 
mengerjakan soal volume bangun 
ruang. 

2 x 35 menit 

 

Demi lebih jelasnya tahap peragaan penggunaan alat peraga kubus 

untuk analisis kedudukan volume bangun ruang  dengan menggunakan 

simbol dan tema tertentu dapat digambarkan sebagai berikut:  

Proses ini secara sederhana dapat dilakukan dengan meletakkan 
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sebuah kertas gambar atau kertas  karton pada alat peraga dengan cara 

seperti terlihat pada gambar berikut ini:  

 
Gambar. 3 kubus 

 

 

                                                                                        C.Samping Biru 

 

 

 

           B Merah Muka 

 

 

           A. Bawah Hijau 

 

                 

 

Sehingga siswa akan dengan mudah memahami bahwa kubus terdiri 

dari:  

A. Bagian bidang bawah warna hijau 

B. Bagian Bidang muka warna merah 

C. Bagian bidang samping warna biru 

Kemudian diberi contoh soal latihan seperti berikut ini:  
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1. Diketahui: Volume bangun ruang (kubus) 

Pertanyaan : Gambarlah Volume bangun ruang (kubus) dengan panjang  

7 cm, lebar 7 cm dan tinggi 7 cm 

Pertanyaan : Gambarlah volume bangun ruang tersebut! 

 
Gambar 4 Satuan Kubus 
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2.  Diketahui: Volume bangun ruang (balok) 

Pertanyaan : Gambarlah Volume bangun ruang balok dengan panjang  

5 cm, lebar 4 cm dan tinggi 10 cm 

Pertanyaan : Gambarlah volume bangun ruang (balok) tersebut! 

 
Gambar. 5 Satuan Balok 
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SIKLUS II 

Pangalaman Belajar Strategi Proses Pembelajaran Waktu  

Menggali informasi dan 
mengolah informasi 

 

1. Tahap Peragaan.  
    Siswa memperhatikan peragaan 
    analisis volume bangun ruang  

25 menit 

Komunikasi  2. Tahap Tanya jawab  
Siswa    diberi  pertanyaan  dan 

    Diberi   kesempatan    menjawab 
     tentang   materi volume   bangun 
     ruang   dengan   memperhatikan 
     serta menggunakan alat 
     peraga.  

10 menit 

Memecahkan masalah 
dan bekerja sama 

3. Tahap latihan 
Siswa secara kelompok diberi 
latihan memecahkan soal Peta 
dan Komponennya, kemudian 
latihan menggambar volume 
bangun ruang Setempat 
dikerjakan secara individual.  

35 menit 
 

Mengambil keputusan 
dan potensi diri 

4. Tahap penugasan  
Secara individual siswa diberi 
tugas mengerjakan soal volume 
bangun ruang. 

2 x 35 menit 

 

Demi lebih jelasnya tahap peragaan penggunaan alat peraga kubus untuk 

analisis kedudukan volume bangun ruang, secara sederhana dapat dilakukan 

dengan meletakkan selembar kertas gambar, karton berbentuk bujur sangkar 

atau empat persegi panjang yang sudah  diberi 16 kotak kecil-kecil pada alat 

peraga dengan cara seperti terlihat pada gambar berikut ini:  
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Gambar 6. Kubus dan bagian-bagiannya 

                                                                                          

C.Samping Biru 

 

 

           

    

    

 

Keterangan gambar: 

A. Bagian bidang bawah warna hijau 

B. Bagian Bidang muka warna merah 

C. Bagian bidang samping warna biru 

Samping biru 

Muka merah 

Bawah hijau 
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Bagaimana cara menggambar kubus atau balok. Cara yang paling mudah 

adalah dengan cara menjiplak gambar kubus yang sudah ada. Langkah-

langkah menggambar kubus dengan cara menjiplak sebagai berikut: 

1. Siapkan peralatan yang diperlukan. Peralatan yang diperlukan adalah 

kertas tembus pandang (kertas mika), kertas gambar, penggaris, pensil, 

spidol, dan gambar volume bangun ruang (kubus). 

2. Buatlah garis-garis tegak (vertikal) dan mendatar (horizontal) pada kertas 

mika. Jarak antar garis harus sama. 

3. Tempelkan kertas mika pada kubus yang akan dijiplak. Agar tidak 

bergeser-geser, kamu bisa menjepit di bagian pinggir. Lihat contoh di 

bawah ini! 

4. Jiplaklah gambar rangka manusia menggunakan spidol atau pensil di atas 

kertas mika. Lakukan penjiplakan ini dengan hati-hati. Berikut ini contoh 

hasil jiplakan kubus di atas. 

5. Sekarang kamu sudah memiliki model untuk menggambar volume bangun 

ruang (kubus) Proses selanjutnya adalah menggambar kubus di kertas 

gambar. Siapkan kertas untuk menggambar kubus. Buatlah garis tegak 

dan mendatar menggunakan pensil. Ukuran antar garis sama dengan 

garis-garis pada kertas mika. 

6. Gambarlah kubus di atas kertas menggunakan pensil. Tirulah gambar 

bangun ruang (kubus) pada kertas mika. Garis-garis yang sudah dibuat 

dapat membantu dalam menggambar. 



 26 

7. Setelah selesai, ulangilah goresan pensil menggunakan spidol. Kemudian 

hapuslah garis-garis pensilnya. Kemudian warnailah kubus seperti warna 

dalam kubus. Jangan lupa menggambar bagian-bagian atau           

simbol-simbol yang ada. Jadilah gambar kubus balokmu! 

 

Kemudian diberi contoh, soal latihan seperti berikut ini:  

1.  Diketahui : Sebuah volume bangun ruang 

    Pertanyaan  : Gambarlah balok! 

 
Gambar. 7 Balok 
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SIKLUS III 
 

Pangalaman Belajar Strategi Proses Pembelajaran Waktu  

Menggali       informasi  
dan mengolah 
informasi 
 

1. Tahap Peragaan 
Siswa memperhatikan peragaan 
analisis soal volume bangun 
ruang.  

25 menit 

Komunikasi  

2. Tahap Tanya jawab 
Siswa diberi pertanyaan dan 
diberi kesempatan menjawab 
tentang materi soal volume 
bangun ruang. 

10 menit 

Memecahkan masalah 
dan bekerja sama 

3. Tahap latihan 
Siswa secara kelompok diberi 
latihan memecahkan soal 
proyeksi sebuah benda, 
kemudian latihan menggambar 
soal volume bangun ruang. 

35menit 
 

Mengambil keputusan, 
dan potensi diri 

4. Tahap penugasan 
Secara individual siswa diberi 
tugas membuat gambar soal 
volume bangun ruang. 

2 x 35 menit 

 
 
Sebelum siswa diberi tugas terakhir dalam proses pembelajaran 

menggambar volume bangun ruang dengan menggunakan alat peraga 

kubus, yaitu sebuah volume bangun ruang di lingkungan siswa sendiri 

menggambar salah volume bangun ruang dengan menggunakan simbol dan 

tema tertentu, siswa diberi latihan memecahkan volume bangun ruang 

sebuah benda yang bentuknya seperti gambar berikut ini : 

Diketahui : Gambar   volume  bangun  ruang  seperti  di  bawah  

                            ini. 

Pertanyaan :  Lengkapilah   gambar   tersebut   kemudian  carilah  

                            nama dari bagian volume bangun ruang. 
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Gambar. 8  
Volume Bangun Ruang 

 

    

    

    

    

 
Keterangan Gambar: 
1. Panjang 10 cm  
2. Lebar  10 cm 
3. Tinggi  10 cm 
 

Berapa volume kubus tersebut 

Coretan: 
10 × 10 = 100 
                  10 

––– × 
           10.000 
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C. Penilain Proses Hasil Pernbelajaran 

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui apakah siswa telah atau 

belum menguasai suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk itu dalam 

rangka melakukan penilaian proses hasil pembelajaran perlu menyusun 

langkah sebagai bertkut:  

a. Penjabaran Indikator ke dalam Instrumen Penilaian. Dari indikator 

yang telah disusun dalam silabus dapat dijabarkan ke dalam 

instrumen penilaian yang meliputi jenis tagihan dan bentuk 

instrumen. Karena pembelajaran keterampilan menggambar volume 

bangun ruang bersifat praktik maka setiap indikator dikembangkan 

menjadi dua instrumen penilaian yang meliputi ranah psikomotor dan 

afektif.  

b. Penyusunan Instrumen Penilaian.  

Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penilaian mencakup 

kegiatan: (a) menentukan tujuan penilaian, (b) menyusun kisi-kisi,   

(c) memilih bentuk instrumen, dan (d) menentukan panjang 

instrumen.  

c. Jenis Tagihan dan Bentuk Instrumen.  

Jenis tagihan dan bentuk instrumen yang dipilih dalam pembelajaran 

keterampilan menggambar volume bangun ruang dan merancang 

desain dengan menggunakan alat peraga kubus  ini adalah:  
1. Jenis tagihan berupa hasil tugas. Penilaian hasil tugas siswa 

diperoleh dari instrumen penilaian yang mencakup: (1) ketepatan 



 30 

gambar, (2) ketepatan tanda, (3) keterampilan penggunaan alat, 

dan (4) hasil akhir. Langkah berikutnya adalah memberikan 

penilaian hasil tugas siswa dengan memasukkan data dari 

instrumen penilaian hasil ke dalam Rumus Perhitungan Nilai 

sebagai berikut:  

 

 

 

2. Bentuk Instrumen Non-Tes yang dipilih adalah pengamatan dan 

angket, kegiatan penilaian proses ini dilakukan secara berencana, 

bertahap dan berkelanjutan yang bertujuan mengumpulkan data 

berupa catatan-catatan penting kedalam instrumen untuk 

memperoleh gambaran objektif tentang perkembangan proses 

pembelajaran dan pengaruh penggunaan alat peraga kubus 

terhadap proses pembelajaran keterampilan siswa dalam 

menggambar volume bangun ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

      Jumlah Skor 
Nilai = 

                        4 
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BAB III  

LAPORAN HASIL 

 
A. Laporan Hasil  

Penggunaan alat peraga kubus dan balok sebagai strategi pilihan 

dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran 

menggambar volume bangun ruang telah dilaksanakan penulis pada 

semester 1 (satu) kelas V SDN Rawabuaya 02 Pagi Jakarta Barat 

tahun 2007/2008. Secara umum penggunaan alat peraga kubus dan 

balok ternyata sangat efektif, yang didasarkan atas indikasi 

keberhasilan yang diperoleh dari hasil tugas, kualitas proses 

pembelajaran melalui pengamatan, dan respon siswa melalui angket. 

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.  

B. Hasil Tugas  

B.1. Hasil Tugas Awal  

Dari instrumen penilaian tugas pada awal proses pembelajaran 

keterampilan menggambar volume bangun ruang tanpa menggunakan 

alat peraga, diperoleh hasil di bawah ini:  

Tabel 1. Hasil Tugas Awal 

Nilai Jumlah anak Persentase Jumlah nilai Rata-rata 

80 - - - 

47,25 

70 1 2,5 70 

60 6 15 360 

50 18 45 900 

40 11 27,5 440 

30 4 10 120 

Jumlah 40 100 1890  
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Dari tugas awal pada tabel 1 di atas tergambar bahwa dari 40 siswa 

kelas V SDN Rawabuaya 02 Pagi  tahun pelajaran 2007/2008, 33 siswa 

atau sekitar 82,5% belum mencapai batas kreteria ketuntasan minimal  

(KKM) yaitu nilai 60 yang berarti belum menguasai kompetensi dasar 

yaitu: Menghitung volume kubus dan balok. Adapun yang telah 

mencapai batas ketuntasan minimal yaitu memeroleh nilai 60 sebanyak 

7 siswa atau hanya 17,5%.  

B.2. Hasil Tugas Siklus I  

Setelah mengikuti proses pembelajaran keterampilan menggambar 

volume kubus dan balok menggunakan alat peraga kubus dengan 

materi volume kubus dan balok pada siklus I, diperoleh hasil penilaian 

tugas seperti tergambar pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Tugas Siklus I 

Nilai Jumlah anak Persentase Jumlah nilai Rata-rata 

80 3 5 240 

58,50 

70 10 20 700 

60 11 35 660 

50 10 25 500 

40 6 15 240 

30 - - - 

Jumlah 40 100 2340  

 
Pada tabel 2, siswa yang belum menguasai kompetensi dasar atau 

belum tuntas berjumlah 16 anak atau 40%. Sedangkan siswa yang 

mencapai ketuntasan minimal sebanyak 24 anak atau 60%. Dengan 

demikian ditinjau dari sudut ketuntasan belajar telah terjadi peningkatan 

dari 17,5% menjadi 60%. Kemudian berdasarkan penilaian hasil tugas 
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pada siklus I dapat diartikan bahwa penggunaan alat peraga kubus 

cukup efektif dalam pembelajaran keterampilan menggambar volume 

kubus dan balok, ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata dari 

47,25 menjadi 58,50.  

B.2. Hasil Tugas Siklus II  

Setelah mengikuti proses pembelajaran keterampilan menggambar 

volume kubus dan balok menggunakan alat peraga dengan materi volume 

kubus dan balok, diperoleh hasil penilaian tugas seperti tergambar pada 

tabel 3 di bawah irli.  

Tabel 3. Hasil Tugas Siklus II 

Nilai Jumlah anak Persentase Jumlah nilai Rata-rata 

90 2 5 180 

66,25 

80 5 12,5 400 

70 12 30 840 

60 18 45 1080 

50 3 7,5 150 

40 - - - 

Jumlah 40 100 2650  

  
Dilihat dari tabel 3, diketahui bahwa siswa yang belum menguasai 

Kompetensi Dasar atau belum tuntas tinggal 3 anak atau 7,5%. Adapun 

siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 37 anak atau, 92,5%. Ditinjau 

dari sudut ketuntasan belajar telah terjadi peningkatan dari 60% menjadi 

92,5%. Kemudian berdasarkan penilaian hasil tugas pada siklus II dapat 

diartikan bahwa penggunaan alat peraga kubus atau balok  cukup efektif 

dalam pembelajaran keterampilan menggambar volume kubus dan balok 

dengan adanya peningkatan nilai rata-rata dari 58,50 menjadi 66,25.  
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B.2. Hasil Tugas Siklus III  

Setelah mengikuti proses pembelajaran keterampilan menggambar 

volume kubus dan balok menggunakan alat peraga kubus dengan 

materi volume kubus dan balok pada siklus III, diperoleh hasil penilaian 

tugas seperti tergambar pada tabel 4 di bawah ini.  

Tabel 4. Hasil Tugas Siklus III 

 
Nilai Jumlah anak Persentase Jumlah nilai Rata-rata 

90 3 7,5 270 

69,25 

80 8 20 640 

70 12 30 840 

60 17 42,5 1020 

50 - - - 

Jumlah 40 100 2770  

Dari tabel 4, tergambar bahwa semua siswa sebanyak 40 anak 

dianggap sudah menguasai Kompetensi Dasar karena telah memperoleh 

nilai 60. Secara persentase terjadi peningkatan ketuntasan belajar dari 

92,5% menjadi 100% pada siklus III. Dilihat dari rata-rata nilai pun terjadi 

peningkatan dari 66,25 menjadi 69,25 pada siklus III. Dengan demikian 

baik secara ketuntasan belajar maupun rata-rata nilai hasil tugas siswa 

terjadi peningkatan yang sangat berarti, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan alat peraga torso sangat efektif dalam volume kubus 

dan balok.  

 

 



 35 

C. Hasil Non-Tes  

C.1. Hasil Pengamatan  

Hasil pengamatan proses pembelajaran pada siklus I, II, dan III dilakukan 

dengan menggunakan lembar pengamatan afektif yang mencakup materi 

pengamatan: (1) partisipasi dalam kegiatan, (2) persiapan alat,              

(3) penggunaan alat, (4) sikap antusias, (5) menjawab pertanyaan,        

(6) kerja sama, (7) kecepatan waktu mengerjakan, dan (8) hasil tugas. 

Semua itu tergambar dalam tabel berikut ini:  

Tabel 5. Daftar Pengamatan Proses 

No  
Materi 

Pengamatan 

Skor Siklus I Skor Siklus II Skor Siklus III Ket 

∑ Rata-rata ∑ Rata-rata ∑ Rata-rata  

1 Partisipasi 136 3,38 141 5,53 140 3,50  

2 Persiapan alat 128 3,20 134 3,35 146 3,65  

3 Penggunaan alat 131 3,28 133 3,33 136 3,40  

4 Sikap antusias 134 3,35 136 3,40 137 3,43  

5 Tanya jawab 127 3,18 133 3,33 139 3,48  

6 Kerja sama 129 3,23 129 3,23 143 3,58  

7 Kecepatan waktu 130 3,25 132 3,30 138 3,45  

8 Hasil tugas 137 3,43 136 3,40 145 3,53  

Jumlah  1051 26,28 1074 26,85 1124 28,10  

Rata-rata 3,28 3,28 3,36 3,36 3,51 3,51  

 

 
Dari hasil analisis data pada tabel 5 di atas diketahui rata-rata skor 

proses pembelajaran dari siklus I sebesar 3,28, pada siklus II rata-rata 

skor meningkat menjadi 3,36, dan pada siklus III rata-rata skor meningkat 

menjadi 3,51. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga kubus dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran volume kubus dan balok. 

Agar labih jelas lihat diagram ini: 
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3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

Siklus I Siklus II Siklus III

Series1

Diagram Pengamatan Proses Siklus I. II dan III 

 

 

 

 

 

 

 

C.2. Hasil Angket (Respon siswa)  

Untuk mengetahui keefektifan penggunaan alat peraga kubus dalam 

proses pembelajaran volume kubus dan balok, dijaring melalui angket 

yang dibagikan kepada seluruh siswa yang berkaitan dengan tanggapan 

atau respon siswa terhadap penggunaan alat peraga di atas. Untuk lebih 

jelasnya, hasil angket tersebut dapat dilihat pada tabel berikut Ini:  

 
Tabel 6. Hasil angket respon siswa terhadap penggunaan  alat 

peraga Kubus 
 

No  Pernyataan  
Frekuensi 

Jumlah 
SS S TT TS STS 

1 Menarik 31 9 0 0 0 40 

2 Mudah 34 6 0 0 0 40 

3 Lebih Baik 33 7 0 0 0 40 

4 Penggunaan dilanjutkan 40 0 0 0 0 40 

Jumlah  138 22 0 0 0 160 

Presentase 86,25 13,75 0 0 0 100 
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Hasil angket pada tabel 6 di atas menggambarkan bahwa dari 40 

siswa, sebanyak 86,25% menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan 

alat peraga kubus dalam proses pembelajaran volume kubus dan balok 

adalah sangat menarik, mudah, lebih baik, dan sangat setuju untuk 

dilanjutkan penggunaannya. Adapun sebanyak 13,75% siswa 

menyatakan setuju, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan tidak 

tahu, tidak setuju, apalagi sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga kubus dan balok dalam 

proses pembelajaran volume kubus dan balok mendapat tanggapan 

atau respon sangat positif dari siswa sehingga penggunaannya dapat 

dinyatakan sangat efektif. 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, karya tulis yang 

kami beri judul “Efektivitas Penggunaan Alat Peraga Kubus Dalam 

Pembelajaran Volume Kubus dan Balok Sebagai Dasar Geometri Dalam 

Pembelajaran Matematika SDN Rawabuaya 02 Pagi”, dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Kubus adalah sebuah alat peraga Matematika yang tergambar 

volume kubus dan balok.  

2. Penggunaan alat peraga kubus dalam pembelajaran volume 

kubus dan balok ternyata terbukti sangat efektif untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pencapaian batas 

penguasaan Kompetensi Dasar: Menghitung volume kubus dan 

balok. 

3. Penggunaan alat peraga kubus dan balok  ternyata mendapat 

tanggapan atau respon yang sangat positif dari siswa karena 

dianggap sangat menarik, Iebih mudah, Iebih baik, dan sangat 

setuju dilanjutkan penggunaannya dalam proses pembelajaran 

matematika di SDN Rawabuaya 02 Pagi.  
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B. Saran  

Saran yang ingin disampaikan melalui tulisan ini adalah:  

1. Kepada guru kelas ataupun bidang studi di SDN rawabuaya 02 

Pagi diharapkan dapat menerapkan penggunaan alat peraga 

kubus dalam proses pembelajaran volume kubus dan balok 

sebagai dasar ilmu  geometri dalam pembelajaran matematika.  

2. Hendaknya para guru mau membangun budaya tidak puas 

menggunakan satu metode alat peraga tertentu saja, sehingga 

disarankan mengambil dari pengalamannya mengajar untuk 

menjadi kreatif guna menemukan dan menciptakan model, 

metode pembelajaran atau alat peraga baru sesuai dengan 

perkembangan jiwa anak di sekolah.  
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Sarjana Muda Jurusan Administrasi Pendidikan 

(1985) Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Memperoleh gelar 
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Mengajar di SMK (SMEA) Harapan Jaya Jakarta Barat tahun 1988 

sampai 1992 dan Wakil Kepala SMP PGRI 23 Jakarta tahun 1988 sampai 1992 
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Cengkareng 03 Pagi ) dengan Pangkat Pengatur Muda, II/a. Tanggal 1 
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Cengkareng. Tim peningkatan mutu pendidikan Kecamatan Cengkareng 
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PGRI Jakarta Utara, Sudin Dikdas Jakarta Pusat, PGRI DKI Jakarta bekerja 

sama dengan Dirjen PMPTK, dan Sudin Dikdas Jakarta Barat dan Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai 

Widyaswara. 

Menikah dengan Siti Wadiah (Guru SMPN 205), pada tahun 1985 dan 

dikarunia dua orang putera yakni; Syurahbil Bais Khadafi ( Taruna Akademi 

Imigrasi Angkatan ke- X Departemen Hukum dan HAM) dan Ka’ab Al-Farozi 

(Siswa SMA). 
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 

SDN RAWABUAYA 02 PAGI 
Jl. Al-Barkah Rt 001/03, Cengkareng 

Jakarta Barat 

 
 

 
RENCANA PELAKSANAAN PERMBELAJARAN 

 
Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/ I 

Pertemuan Ke : 1 

Alokasi Waktu : 3 x 35 Menit 

 

Standar  Kompetensi  : Menghitung    volume    kubus   dan    balok   dan  

                                              menggunakannya   dalam   pemecahan masalah 

I. Kompetensi Dasar   : Menghitung volum kubus dan balok 

  

II. Indikator     : 

 Menemukan rumus kubus dan balok. 

 Menemukan rumus mencari panjang, lebar dan tinggi pada balok juga 

sisi pada kubus . 

 

III. Tujuan Pembelajaran : Menurunkan dan menemukan luas bangun ruang 

IV. Materi Ajar   : Pengukuran    (Waktu,  sudut, Luas, Volume  dan   

                                             Satuannya) 

V. Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Ekspositori, Latihan 
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VI. Langkah-langkah Pembelajaran : 

Kegiatan awal 

Apresepsi/ Motivasi 

Mengenalkan macam-macam bangun ruang misalnya ruangan kelas, kotak 

kapur, penghapus papan tulis yang berbentuk balok, dan benda-benda lain 

yang berbentuk kubus. 

   

Kegiatan Inti 

 Berdiskusi untuk mencari perbedaan bangun datar dan bangun ruang 

setelah di dapat kesimpulan baru melakukan percobaan untuk mencari 

volum kubus dan balok dengan menggunakan kubus satuan. 

 Menjelaskan cara mencari panjang, lebar, tinggi pada balok dan sisi 

pada kubus dengan cara menurunkan dari rumus pokok. 

 Membahas permasalahan yang ada pada soal latihan mengenai volume 

kubus dan balok secara bersama-sama. 

 Menguji keterampilan siswa dengan soal-soal latihan volum kubus dan 

balok. 

 

Kegiatan Akhir 

Guru meriview kembali materi yang telah didiskusikan, memberikan 

pekerjaan rumah dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

VII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

 Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5 M.Khafid, 

Sutati Erlangga. 

 Matematika SD untuk Kelas V Zaini.M.Sani dan Siti.M.Amin 5 B Esis 

 Matematika Progesif  Teks Utama SD Kelas 5 Munawati Fitriyah Widya 

Utama 

 White board, papan tulis, spidol, kapur dan penghapus papan tulis 
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VIII. Penilaian 

Teknik 

Tes dan non tes 

 

Bentuk  

Isian 

 

   Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SDN Rawabuaya 02 Pagi 

 
 

 
 
 

Drs. H A M K A, M .Pd 
NIP:130720039 

Jakarta, 
Guru Kelas IV 

 

 

 

(___________________) 
           NIP: 
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 

SDN RAWABUAYA 02 PAGI 
Jl. Al-Barkah Rt 001/03, Cengkareng 

Jakarta Barat 

 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PERMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/ I 

Pertemuan Ke : 2 

Alokasi Waktu : 30 x 35 Menit 

 

Standar  Kompetensi  : Menghitung    volume    kubus    dan   balok   dan 

                                           menggunakannya  dalam  pemecahan  masalah. 

I. Kompetensi Dasar  : Menghitung volum kubus dan balok 

  

II. Indikator    : 

 Menemukan rumus tabung dan prisma tegak. 

 Menemukan rumus tinggi, alas pada prisma tegak, jari-jari, diameter, 

tinggi pada prisma tabung dengan cara menurunkan dari rumus pokok. 

 

III. Tujuan Pembelajaran : Menurunkan dan menemukan luas bangun ruang 

IV. Materi Ajar   : Pengukuran    (Waktu,   sudut, Luas, Volume dan  

                                             Satuannya) 

V. Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Ekspositori, Latihan 
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VI. Langkah-langkah Pembelajaran : 

Kegiatan awal 

Apresepsi/ Motivasi 

Mengenalkan macam-macam bangun ruang berbentuk tabung dan prisma 

tegak. 

   

Kegiatan Inti 

 Mengadakan diskusi untuk mencari rumus  volum tabung dan     

macam-macam volume prisma tegak, memberikan arahan-arahan  

untuk mencarinya dengan  cara menurunkan rumus. 

 Memberikan arahan-arahan kepada siswa untuk mencari rumus 

tersebut, siswa berdiskusi untuk menemukannya setelah itu dibawa ke 

diskusi kelas sampai didapat kesimpulan. 

 Membahas permasalahan yang ada pada soal latihan mengenai volume 

tabung dan prisma tegak secara bersama-sama. 

 Menguji keterampilan siswa dengan soal-soal latihan volume tabung 

dan prisma tegak 

 

Kegiatan Akhir 

Guru meriview kembali materi yang telah didiskusikan, memberikan 

pekerjaan rumah dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

VII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

 Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5 M.Khafid, 

Sutati Erlangga. 

 Matematika SD untuk Kelas V Zaini.M.Sani dan Siti.M.Amin 5 B Esis 

 Matematika Progesif  Teks Utama SD Kelas 5 Munawati Fitriyah Widya 

Utama 

 White board, papan tulis, spidol, kapur dan penghapus papan tulis 
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VIII. Penilaian 

Teknik 

Tes dan non tes 

 

Bentuk  

Isian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SDN Rawabuaya 02 Pagi 

 
 

 
 
 

Drs. H A M K A, M .Pd 
NIP:130720039 

Jakarta, 
Guru Kelas IV 

 

 

 

(___________________) 
           NIP: 
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 

SDN RAWABUAYA 02 PAGI 
Jl. Al-Barkah Rt 001/03, Cengkareng 

Jakarta Barat 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PERMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/ I 

Pertemuan Ke : 3 

Alokasi Waktu : 3 x 35 Menit 

 

Standar  Kompetensi  : Menghitung    volume    kubus   dan   balok    dan 

                                        menggunakannya  dalam  pemecahan   masalah 

 

I. Kompetensi Dasar   : Menghitung volume kubus dan balok 

 

II. Indikator    : 

 Mengenal dan menggunakan volume limas dan kerucut. 

 Menemukan rumus mencari tingi dan alas pada limas serta tinggi,        

jari-jari dan diameter pada kerucut dengan cara menurunkan dari rumus 

pokok. 

III. Tujuan Pembelajaran : Menurunkan dan menemukan luas bangun ruang 

 

IV. Materi Ajar   : Pengukuran  (Waktu,  sudut,  Luas,  Volume  dan 

                                             Satuannya) 

 

V. Metode Pembelajaran  : Diskusi, Tanya Jawab, Ekspositori, Latihan 
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VI. Langkah-langkah Pembelajaran : 

Kegiatan awal 

Apresepsi/ Motivasi 

Mengenalkan macam-macam bangun ruang berbentuk limas dan prisma 

kerucut. 

   

Kegiatan Inti 

 Mengadakan diskusi untuk mencari rumus volum kerucut dan     

macam-macam volum limas ,memberikan arahan-arahan untuk 

mencarinya dengan  cara menurunkan rumus. 

 Memberikan arahan-arahan kepada siswa untuk mencari rumus 

tersebut, siswa berdiskusi untuk menemukannya setelah itu dibawa ke 

diskusi kelas sampat didapat kesimpulan 

 Membahas permasalahan yang ada pada soal latihan mengenai volume 

limas dan kerucut secara bersama-sama. 

 Menguji keterampilan siswa dengan soal-soal latihan volum limas dan 

kerucut. 

 

Kegiatan Akhir 

Guru meriview kembali materi yang telah didiskusikan, memberikan 

pekerjaan rumah dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

VII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

 Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5 M.Khafid, 

Sutati Erlangga. 

 Matematika SD untuk Kelas V Zaini.M.Sani dan Siti.M.Amin 5 B Esis 

 Matematika Progesif  Teks Utama SD Kelas 5 Munawati Fitriyah Widya 

Utama 

 White board, papan tulis, spidol, kapur dan penghapus papan tulis 
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VIII. Penilaian 

Teknik 

Tes dan non tes 

 

Bentuk  

Isian  

 

   Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SDN Rawabuaya 02 Pagi 

 
 

 
 
 

Drs. H A M K A, M .Pd 
NIP:130720039 

Jakarta, 
Guru Kelas IV 

 

 

 

(___________________) 
           NIP: 
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PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 

SDN RAWABUAYA 02 PAGI 
Jl. Al-Barkah Rt 001/03, Cengkareng 

Jakarta Barat 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PERMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/ I 

Pertemuan Ke : 4 

Alokasi Waktu : 2  x  35 Menit 

 

Standar  Kompetensi   : Menghitung   volume kubus dan balok dan 

  menggunakannya     dalam     pemecahan  

  masalah 

 

I. Kompetensi Dasar    : Menyelesaikan   masalah  yang  berkaitan  

                                                        dengan volume kubus dan balok 

  

II. Indikator     : Memecahkan  masalah   sehari-hari   yang 

                                                        Berhubungan    dengan   volume   bangun 

                                                        ruang 

 

III. Tujuan Pembelajaran  : Menurunkan       dan    menemukan    luas 

                                                        bangun ruang 

IV. Materi Ajar    : Pengukuran (Waktu, sudut, Luas, Volume 

                                                       dan Satuannya) 

 

V. Metode Pembelajaran   : Diskusi,Tanya Jawab, Ekspositori, Latihan 
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VI. Langkah-langkah Pembelajaran : 

 

Kegiatan awal 

Apresepsi/ Motivasi 

Mengingatkan kembali macam-macam rumus bangun ruang . 

   

Kegiatan Inti 

 Mengadakan praktek mengukur benda-benda sekitar (ruang kelas, 

halaman dll) yang berbentuk bangun ruang seperti kubus, balok, limas, 

prisma , kerucut dan tabung. 

 Membahas permasalahan yang ada pada soal cerita mengenai volume 

bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. 

 Menguji keterampilan siswa dengan soal berbentuk uraian. 

 

Kegiatan Akhir 

Guru meriview kembali materi yang telah didiskusikan, memberikan 

pekerjaan rumah dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

VII. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

 Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5 M.Khafid, 

Sutati Erlangga. 

 Matematika SD untuk Kelas V Zaini.M.Sani dan Siti.M.Amin 5 B Esis 

 Matematika Progesif  Teks Utama SD Kelas 5 Munawati Fitriyah Widya 

Utama 

 White board, papan tulis, spidol, kapur dan penghapus papan tulis 
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VIII. Penilaian 

Teknik 

Tes dan non tes 

 

   Bentuk  

   Isian  

 

   Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 
Kepala SDN Rawabuaya 02 Pagi 

 
 

 
 
 

Drs. H A M K A, M .Pd 
NIP:130720039 

Jakarta, 
Guru Kelas IV 

 

 

 

(___________________) 
           NIP: 
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FORMAT ANGKET UNTUK SISWA 

 

 

Nama  :  

Kelas  :  

Tugas  : Isilah  dengan  memberi  tanda  (x)  pada   kolom  frekuensi   

     sesuai  dengan   kenyataan   yang   Anda   alami   terhadap  

     pernyataan ini. 

 

 

Isilah dengan memberi tanda (x) pada kolom frekuensi sesuai dengan 

kenyataan yang Anda alami terhadap pernyataan ini. 

Bagaimana tanggapan kamu tentang penggunaan alat peraga          

”Volume bangun ruang (kubus dan balok)” yang digunakan bapak/ibu 

guru di kelas?  

 
 

 

No  Pernyataan  
Frekuensi  

Jumlah  
SS S TT TS STS 

1 Menarik       
 
 

2 Mudah       
 
 

3 Lebih baik       
 
 

4 Penggunaan dilanjutkan       
 
 

Jumlah      
 
 

Persentase      
 
 

  
Keterangan : 
SS  = Sangat Setuju 
S   = Setuju 
TT  = Tidak Tahu 
TS  = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
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SOAL ULANGAN HARIAN 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kompetensi Dasar  : Menghitung volume kubus dan balok. 

 

Nama    : 

SDN    :  

Kelas/ Semester  : V/ I 

Tahun Pelajaran  : 2007/2008  

  
Pilihlah salah satu jawaban yang paling kamu anggap benar! 

1.  1  m3 + 150 dm3 + 75.000 cm3 =........................liter. 
    2 

a. 425     c. 625 
b. 525     d. 725 

2. 45 hl – 31  m3 =..................liter. 
                  2 

a. 1.500     c. 1.000 
b. 1.250     d. 750 
 

3. 21 m3 + 35 dal – 15.000 cl =......................dm3. 
      2 

a. 3.000     c. 2.600 
b. 2.700     d. 2.550 

 

4. Untuk   makan   sehari  sebuah  keluarga  memerlukan  beras  21   liter. 
           2 

    Harga beras  1 liter  Rp 4.800,00.   Uang   yang   harus   dikeluarkan  untuk 

    membeli beras dalam bulan Juni adalah........... 

a. Rp350.000,00    c. Rp370.000,00 
b. Rp360.000,00    d. Rp380.000,00 
 

5. Jika satuan volume kubus di samping adalah cm3, 
    volume kubus ini adalah . . . cm3. 

a. 64       c. 90 
b. 84      d. 75 
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6. Jika satuan volume balok di samping 
    adalah cm3,  volume  balok   ini   adalah........cm3. 
 

a. 86     c. 69 
b. 68     d. 96 
 

7. Volume  sebuah   kubus   yang   rusuknya  6 cm,   sama    dengan  volume 
    sebuah    balok    yang   panjangnya    8 cm, lebarnya 6 cm,  dan   tebalnya 
    adalah.............cm. 

a. 4      c. 5 
b. 41     d. 51   

                    2                                                         2 
 

8. Sadam   ingin    membuat   sebuah   lampion   berbentuk   kubus,   panjang  
    rusuknya 121 cm.   Untuk   membuat   kerangka   lampion   itu    digunakan 
                            2 

    kawat kecil sepanjang.................meter. 

a.1     c. 11 
       2           2 

b. 1      d. 2 
 

9. Panjang rusuk kubus 15 cm. Volume kubus itu adalah . . . cm3. 

a. 3.175     c. 3.375 
b. 3.275     d. 3.475 
 

10. Balok  PQRS. TUVW di samping ini 
      volumenya 180 cm3. 
      Diketahui   Panjangnya   (p)  15  cm 
      dan Lebarnya (l) 8 cm. 
      Tebal (t) balok itu adalah………..cm. 

a. 3      c. 21 
                                                                                    2 

b. 2      d. 11 
       2 
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LEMBAR JAWABAN 

SILANGLAH SALAH SATU HURUF YANG KAMU ANGGAP BENAR 

NAMA  : 
KELAS  : 

No A B C D 

1    
 
 

2    
 
 

3    
 
 

4    
 
 

5    
 
 

6    
 
 

7    
 
 

8    
 
 

9    
 
 

10    
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LEMBAR PENGAMATAN 

 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kompetensi Dasar  : Menghitung volum kubus dan balok. 

 

NAMA    :  

Kelas    : V 

Semester   : I 

Tahun Pelajaran  : 2007/2008 

 

NO MATERI PENILAIAN 5 4 3 2 1 SKOR 

1 Kahadiran       

2 Bertanya       

3 Membaca referensi       

4 Ketepatan waktu membuat peta       

5 Kelengkapan Peta       

6 Kerja sama kelompok       

7 Pratisipasi kegiatan membuat peta       

8 Hasil penggunaan peta       

JUMLAH  

 
 
    Jumlah Skor 
Keterangan : Nilai  =  ------------------------------ x 2 
             8 
Skor : 
 5 = Sangat Baik 
 4 = Baik/Sering 
 3 = Cukup 
 2 = Kurang/ Jarang 
 1 = Sangat Kurang / Sangat Jarang 
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LEMBAR TUGAS 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kompetensi Dasar  : Menghitung volume kubus dan balok. 

 

Nama    : 

SDN    : 

Kelas/ Semester  : V/ I 

Tahun Pelajaran  : 2007/2008  

 

Gambarlah Kubus di bawah ini! 
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LEMBAR TUGAS 

 
Mata Pelajaran  : Matematika 

Kompetensi Dasar  : Menghitung volume kubus dan balok. 

 

Nama    : 

SDN    : 

Kelas/ Semester  : V/ I 

Tahun Pelajaran  : 2007/2008  

 
Gambarlah Balok di bawah ini 

 

    

    

    

    

 


