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Detailed document analysis: 
BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 
Secara umum pendidikan berfungsi untuk membangun watak dan peradaban 
suatu bangsa sesuai dengan isi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Oleh 
karena itu pemerintah melakukan perbaikan dalam segala aspek demi 
meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan juga merupakan sumber daya 
insani yang sepatutnya mendapat perhatian terus menerus dalam upaya 
peningakatan mutunya. Peningkatan mutu pendidikan berarti pada peningkatan 
kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu dilakukan pembaruan dalam 
bidang pendidikan dari waktu ke waktu tanpa henti. Dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu pendidikan suatu hal 
yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di segala aspek 
kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik 
di tingkat lokal, nasional, maupun global (Mulya, 2006:4). 
 
Hal yang penting dalam pembelajaran adalah komponen belajar. Djamarah dan 
Aswan Zain (2013: 41) mengatakan komponen belajar mengajar yang harus 
dilakukan guru meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, 
metode, model, alat dan sumber, serta evaluasi.Hal ini sesuai karena 
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untuk mencapai pembelajaran yang bermutu maka 

komponen pembelajaran harus terpenuhi supaya pembelajaran menjadi lebih 
maksimal. 
 
Di antara komponen belajar mengajar tersebut salah satunya yaitu model, 
metode, media pembelajaran. Pengertian model pembelajaran menurut 
Ngalimun (2013:28) yaitu, "kerangka konseptual yang menggambarkan tentang 
prosedur sistematik (teratur) dalam pengorganisaian kegiatan (pengalaman)". 
Dengan kata lain model pembelajaran merupakan rancangan agar pelaksanaan 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Model pembelajaran 
memiliki banyak macam, salah satunya yaitu model pembelajaran RME 
(Realistic Mathematic Education). 
 
Pengertian model pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education) menurut 
Shoimin, (2014:150-151) yaitu "Pembelajaran model RME (Realistic Mathematic 
Education) ini memberikan makna pada siswa karena dikaitkan dengan dunia 

https://www.kompasiana.com/iriany/5e3e4648d541df4e42437222/guru-merdeka-belajar-itu-melek-it


nyata, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara memahami 
masalah kontekstual. Artinya pada langkah ini guru memberikan masalah (soal) 
dan siswa secara individual menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara 
sendiri. 
 
Selain menggunakan model pembelajaran RME (Realistic Mathematic 
Education), penggunaan metode dan media pembelajaran juga dapat 
membantu proses pembelajaran. Pengertian metode Guided Note Taking 
menurut Suprijono (2012:105) yaitu "Metode pembelajaran Guided Note Taking 
merupakan metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan koperatif. 
Metode 
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merupakan metode pembelajaran yang menggunakan 
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skema handout sebagai media yang dapat membantu siswa dalam 

catatan ketika guru menyampaikan pelajaran dengan metode ceramah". 
 
Pengertian media pembelajaran menurut Aqib (2013:50) yaitu " 
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Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dan merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajaran (siswa)". Jadi, 
media pembelajaran dapat digunakan sebagai penyalur maupun penerima 
informasi. Media pembelajaran juga memiliki berbagai macam jenis, salah 
satunya yaitu media barang bekas. Pengertian media barang bekas menurut 
Robson (1995:23), "Media barang bekas adalah media yang sederhana yang 
mudah diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah, dan 
penggunaannya tidak sulit. Dalam pembelajaran Matematika di SD, guru dituntut 
untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, nyata, dan 
didukung oleh sarana prasarana yang ada di sekolah. 
 
Salah satu materi yang ada pada kelas V semester II dalam standar kompetensi 
6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun. 6.2 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Untuk mencapai kompetensi dasar 
tersebut, upaya yang harus dilakukan guru selain menggunakan model, 
pendekatan maupun metode pembelajaran perlu menggunakan media 
pembelajaran. Indikator pencapaiannya adalah menjelaskan pengertian bangun 
ruang, menyebutkan contoh bangun datar, mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
ruang. Dengan indikator tersebut diharapkan siswa mampu mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun ruang. 
 
Namun kenyataan yang terjadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
awal pada bulan April 2017 di SDN Ngadirejo 3 Kota Kediri, adanya salah satu 
faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah kurangnya minat siswa 
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dalam belajar sehingga pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan 
menjadi rendah. Seringkali juga hal yang terjadi adalah siswa merasa bosan dan 
cenderung enggan untuk memfokuskan perhatian terhadap suatu proses 
pembelajaran. Mereka kurang bisa memahami konsep yang diberikan. Metode 
pembelajaran ceramah ini membuat guru lebih menguasai kelas, dalam 
pelaksanaannya cenderung lebih mudah, guru mudah menerangkan 
pembelajaran dengan jumlah siswa banyak, dan di sisi lain dengan pelaksanaan 
metode ceramah juga membuat siswa cenderung pasif dan tidak dapat 
membuat anak memiliki pemikiran yang kritis. Sedangkan guru belum 
mengimplementasikan model pembelajaran RME (Realistic Mathematic 
Education) dengan metode Guided Note Taking didukung media barang bekas. 
Hal ini terbukti dengan nilai ulangan harian siswa kurang dari krikeria ketuntasan 
minimal yaitu ≤ 75. 
 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proses pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education) dengan metode 
Guided Note Taking didukung media barang bekas agar siswa memahami 
materi secara aktif, dan teliti. Melalui model pembelajaran pembelajaran RME 
(Realistic Mathematic Education) dengan metode Guided Note Taking didukung 
media barang bekas, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil dan 
diberikan permasalahan yang sama setiap kelompok. Penggunaan Media 
barang bekas ini 
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konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam 
berbagai bentuk, seperti foto, gambar/ilustrasi, sketsa/gambar 

siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran. Siswa dapat memahami 
sifat-sifat bangun ruang. Selain itu siswa akan aktif dalam proses pembelajaran, 
karena penggunaan model, metode dan media yang menarik bagi siswa. 
 
Berkaitan dengan masalah yang terjadi di SD Negeri Ngadirejo III dipandang 
perlu dilakukan pembenahan pembelajaran dengan menerapkan model, 
metode, media, yang inovatif yaitu menggunakan model pembelajaran RME 
(Realistic Mathematic Education) dengan metode Guided Note Taking didukung 
media barang bekas diharapkan dapat membangkitkan minat belajar siswa. Hal 
ini mengingat keunggulan model RME (Realistic Mathematic Education) yaitu, 
memberikan pembelajaran berdasarkan kehidupan nyata, memupuk kerja sama, 
melatih keberanian siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. 
Selanjutnya untuk keunggulan metode Guided Note Taking yaitu, membantu 
siswa dalam menangkap ide-ide pokok materi pelajaran, meningkatkan 
tanggung jawab siswa dalam pembelajar agar lebih mudah diserap dan 
memahami. Di samping itu, dalam pembelajaran agar lebih efektif perlu 
didukung juga dengan media pembelajaran, ada banyak media pembelajaran 
salah satunya media barang bekas. Keunggulan dari media barang bekas yaitu, 
mudah didapat, harga terjangkau dan cara pembuatannya mudah dan tidak 
sulit. 
 

https://sriewahwah.blogspot.com/2014/05/tugas-mata-kuliah-media-pembelajaran.html


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam 
penelitian ini ingin membahas mengenai "Pengaruh Model Realistic Matematics 
Education dengan Metode Guided Note Taking didukung Media Barang Bekas 
terhadap Kemampuan Mengidentifikasi Sifat-sifat Bangun Ruang pada Siswa 
Kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri Tahun Ajaran 2016/2017". 
 
Identifikasi Masalah  
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat 
diidentifikasikan, apakah tanpa model pembelajaran Realistic Mathematics 
Education dengan metode Guided Note Taking didukung media barang bekas 
berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 
pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri Tahun Ajaran 2016/2017? 
 
Model pembelajaran Realistic Mathematics Education dengan metode Guided 
Note Taking dapat melatih siswa untuk menyelaikan permasalahan dengan 
latihan dibandingkan dengan model konvensional seperti metode ceramah, 
metode tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Sehingga dapat diidentifikasi, 
apakah metode ceramah berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun ruang? 
 
Pemilihan model dan metode pembelajaran dapat mengaktifkan minat siswa. 
Jika kedua hal tersebut tidak berkesinambungan 
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maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai 

secara maksimal. Oleh karena itu, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai 
berikut, apakah penggunaan penggunaan model pembelajaran Realistic 
Mathematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung media 
barang bekas berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat 
bangun ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri Tahun Ajaran 
2016/2017?. 
 
Namun jika dicermati sesungguhnya pola konvensional kurang efektif manakala 
tidak didukung media pembelajaran. Media pembelajaran ada banyak, dalam 
kategori visual, audio, audio visual. Sehingga dalam pembelajaran harus 
didukung media pembelajaran.  
 
Setelah diketahui penggunaan model, metode dan media pembelajaran tersebut 
tentunya akan menimbulkan pengaruh pada siswa terhadap materi yang 
diajarkan. Maka, dapat diidentifikasikan, apakah ada pengaruh penggunan 
model Realistic Mathematics Education dengan metode Guided Note Taking 
didukung media barang bekas dibandingkan dengan tanpa menggunakan model 
Realistic Mathematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung 
media barang bekas terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 

https://infokursuskbb.blogspot.com/2016/05/media-pembelajaran-alat-permainan.html


Pembatasan Masalah  
 
Berdasarkan masalah yang ditemukan, maka dalam penelitian ini permasalahan 
perlu untuk dibatasi agar lebih jelas dan terarah. 
 
Subjek dan objek penelitian  
 
Subjek 
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penelitian ini adalah siswa kelas V 

SDN Ngadirejo III Kota Kediri tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 42 siswa. 
 
Objek penelitian ini dilakukan di SDN Ngadirejo III Kota Kediri, di mana kelas 
dibagi menjadi 2 kelas. Kelas A yang terdiri 21 siswa disebut menjadi kelas 
kontrol, dan kelas B yang terdiri 21 siswa yang lain disebut menjadi kelas 
eksperimen. 
 
Materi Pokok  
 
SK : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 
 
KD : 6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
 
Materi pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun ruang. 
 
Kemampuan yang diteliti 
 
Kemampuan yang diteliti adalah kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
ruang. 
 
Perlakuan/Treatment 
 
Perlakuan/Treatment yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
 
Model pembelajaran konvesional pada kelas A kelas V SDN Ngadirejo III Kota 
Kediri sebagai kelas kontrol. 
 
Model pembelajaran Realistic Maematic Education dengan metode Guided Note 
Taking didukung media barang bekas pada kelas B kelas V SDN Ngadirejo III 
Kota Kediri sebagai kelas eksperimen. 
 
Rumusan Masalah  
 
Berdasarkan pembatas masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 
masalah 
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penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
 
Bagaimana kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang tanpa model 
Realistic Matematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung 
media barang bekas pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 
Bagaimana kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang dengan 
menggunakan model Realistic Matematics Education dengan metode Guided 
Note Taking didukung media barang bekas pada siswa kelas V SDN Ngadirejo 
III Kota Kediri? 
 
Apakah ada perbedaan penggunaan model Realistic Matematics Education 
dengan Metode Guided Note Taking didukung media barang bekas 
dibandingkan dengan tanpa menggunakan model Realistic Matematics 
Education dengan metode Guided Note Taking didukung media barang bekas 
terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa 
kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 
Tujuan Penelitian  
 
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
 
Membuktikan adanya perbedaan kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
ruang tanpa menggunakan model Realistic Matematics Education dengan 
metode Guided Note Taking didukung media barang bekas pada siswa kelas V 
SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 
Membuktikan adanya perbedaan kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
ruang dengan menggunakan model Realistic Matematics dengan metode 
Guided Note Taking pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 
Membuktikan adanya perbedaan pengaruh, penggunaan model Realistic 
Matematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung media 
barang bekas dibandingkan tanpa menggunakan model Realistic Matematics 
Education dengan metode Guided Note Taking didukung media barang bekas 
terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa 
kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 
Manfaat Penelitian  
 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:  
 
Manfaat secara teoretis 
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Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumbangan untuk memperkaya 
khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberi 
pengalaman penting dalam usaha mempelajari sifat-sifat bangun ruang, 
khususnya tentang penggunaan media gambar dalam bidang studi matematika 
di masa mendatang. 
 
Manfaat Secara Praktis 
 
Bagi siswa 
 
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan agar siswa lebih mudah mempelajari dan 
menghafal sifat-sifat bangun ruang pada mata pelajaran matematika. 
 
Bagi guru 
 
Hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi serta pertimbangan dalam 
penyediaan dan pemilihan media pembelajaran yang tepat untuk memperlancar 
proses belajar mengajar. Selain itu dapat memberikan masukan kepada guru 
untuk selalu menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang 
kreatif dan menarik. 
 
Bagi sekolah 
 
Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam proses pembelajaran 
(khususnya dalam penggunaan media ataupun metode yang tepat) agar tujuan 
pendidikan dapat tercapai secara maksimal.  
 
Bagi peneliti 
 
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman secara 
langsung bagaimana aplikasi model, metode, dan media yang sesuai dengan 
mata pelajaran dan yang menyenangkan bagi siswa. 
 
BAB II 
 
KAJIAN TEORI dan HIPOTESIS 
 
Kajian Teori 
 
Hakikat Matematika dan Pembelajaran 
 
Hakikat Matematika 
 
Kata matematika berasal dari bahasa Yunani "mathein" atau "manthenein", yang 
berarti "mempelajari". Kebanyakan orang mengatakan bahwa matematika 
adalah suatu pelajaran yang pasti atau sering disebut ilmu pasti serta hakikat 



matematika sendiri artinya menguraikan apa sebenarnya matematika itu, baik 
ditinjau dari arti kata matematika, karateristik sebagai suatu ilmu, maupun peran 
dan suatu kedudukan matematika di antara cabang ilmu pengetahuan serta 
manfaatnya. 
 
Sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang matematika. Banyak orang 
yang mempertukarkan antara matematika dengan aritmatika atau berhitung. 
Padahal, matematika memiliki cakupan yang lebih luas daripada aritmatika. 
Aritmatika hanya merupakan bagian dari matematika. Dari berbagai bidang studi 
yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap 
paling sulit oleh para siswa dikarenakan matematika itu tidak mudah untuk 
dijawab atau dipikirkan melalui sebuah teori atau logika saja, melainkan dengan 
cara menghitung suatu bilangan. 
 
Dikarenakan matematika dianggap pembelajaran paling sulit di sekolah. Hal ini 
terbukti adanya puluhan definisi tentang definisi matematika yang belum 
mendapat kesepakatan di antara para ahli matematika. Mereka saling berbeda 
dalam mendefinisikan matematika. Namun yang jelas, hakikat matematika dapat 
diketahui, karena objek penelaahan matematika yaitu sasarannnya telah 
diketahui sehingga dapat diketahui pula bagaimana cara berpikir matematika itu 
(Hudojo, 2001:35). 
 
Matematika itu tidak hanya berhubungan dengan bilangan-bilangan serta 
operasi-operasinya, melainkan juga unsur ruang sebagai sasarannya. Namun 
penunjukan kuantitas seperti itu belum memenuhi sasaran matematika yang 
lain, yaitu yang ditunjukan kepada hubungan, pola, bentuk, dan struktur.  
 
Berdasarkan uraian di atas jelas objek dalam penelaahan matematika tidak 
sekedar kuantitas, tetapi lebih dititikberatkan kepada hubungan, pola bentuk, 
dan struktur karena kenyataannya, sasaran kuantitas tidak banyak artinya dalam 
matematika. Dengan demikian, dapat dikatakan, matematika itu berkenaan 
dengan gagasan berstruktur yang hubungan-hubungannya diatur secara logis. 
 
Berdasarkan pengertian di atas peneliti mengambil simpulan bahwasannya 
matematika adalah permasalahan manusia yang dihadapi dalam kehidupan 
sehari-hari, bahasa yang digunakan bersifat cermat, jelas, dan akurat, 
representasinya dengan simbol ide dari pada bunyi, dan matematika adalah ilmu 
yang terbagi menjadi tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri, sehingga 
sampailah pada simpulan konsep matematika. 
 
Pembelajaran 
 
Menurut Hamalik (2002:57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 
tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru), material (buku, 
papan tulis, kapur, dan alat belajar), fasilitas (ruang kelas, kelas audio visual), 



dan proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dapat 
disimpulkan bahwa secara umum 
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pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 
proses pemerolehan 
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Berdasarkan uraian 
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di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara 
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar, dalam proses pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran 
merupakan yang utama. Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari sejauh 
mana tujuan pembelajaran tercapai. 
 
Model Pembelajaran 
 
Pengertian Model Pembelajaran  
 
Model adalah suatu pola atau rancangan yang didasarkan pada berbagai acuan. 
Model pembelajaran merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang khas atau 
unik yang disajikan oleh guru mulai dari awal sampai akhir proses belajar 
mengajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Pitoyo, dkk (2014), "Model 
pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran tergambar dari 
awal sampai akhir yang disajikan secara unik atau khas oleh guru". 
 
Pendapat di atas, 
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dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar 
tertentu. 
 
Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh 
memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 
pendidikannya. 
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Menurut Kardi dan Nur (dalam Majid, 2013:14) 
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model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang 

membedakan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah: 
 
Rasional teoritis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya; 
 
Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar (tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai); 
 
Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat 
dilaksanakan dengan berhasil; 
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Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran 

itu dapat tercapai.  
 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
memilki ciri-ciri yaitu: 
 
Rasional, teoritis, dan logis 
 
Memperhatikan apa dan bagaimana peserta didik belajar 
 
Ada proses pembelajaran  
 
Ada lingkungan belajar 
 
Manfaat Model Pembelajaran  
 
Menurut Huda (2013:143) ada beberapa manfaat model pembelajaran, antara 
lain: "(1) Membantu siswa berpikir kreatif, (2) sebagai kerangka kerja struktural 
yang juga dapat digunakan sebagai pemandu untuk mengembangkan 
lingkungan dan aktivitas belajar yang kondusif". Ditegaskan pula fungsi model 
pembelajaran menurut Shoimin (2014:24) "Fungsi model pembelajaran adalah 
sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan 
pembelajaran". 
 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
bermanfaat untuk membantu siswa berpikir kreatif, dan juga sebagai pemandu 
untuk mengembangkan lingkungan dan aktivitas belajar yang kondusif. Dengan 
model pembelajran yang akan memacu siswa untuk berpikir sekreatif mungkin, 
karena model-model tersebut menuntut siswa untuk aktif dan merangsang siswa 
berpikir kritis. 
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Model Pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education) 
 
Pengertian RME (Realistic Mathematic Education) 
 
Istilah matematika realistic semula muncul dalam pembelajaran matematika di 
negeri Belanda yang dikenal dengan nama Realistic Mathematic Education 
(RME), metode pembelajaran ini merupakan reaksi terhadap pembelajaran 
matematika modern (New Math) di Amerika dan pembelajaran matematika di 
Belanda sebelumnya yang dipandang sebagai Mechanistic Mathematics 
Education. RME mengacu pada pendapat Freudental 
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yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realitas dan 
matematika merupakan aktivitas manusia. Ini berarti 

harus dekat dengan anak dan relevan dengan situasi sehari-hari. 
 
Istilah realistik di sini tidak selalu terkait dengan dunia nyata, tetapi penyajian 
masalah dalam konteks yang dapat dijangkau siswa seperti didapat dari dunia 
nyata, dunia fantasi, atau dunia matematika formal asalkan nyata dalam pikiran 
siswa. 
 
KarakteristikMetode RME (RealisticMathematic Education)  
 
Menurut Soedjadi (2001:3) model pembelajaran RME memiliki karateristik yaitu: 
 
The use of context (menggunakan konteks), artinya dalam pembelajran 
matematika realistik lingkungan keseharian atau pengetahuan yang telah dimiliki 
siswa dapat dijadikan siebagai bagian materi belajar yang kontekstual bagi 
siswa. Proses pembelajaran diawali dengan keterlibatan siswa dalam pemechan 
masaalah kontekstual 
 
Use models, bridging by vertical instrument (menggunakan model), artinya 
permasalahan atau ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam bentuk 
model, baik model dari situasi nyata maupun model yang mengaruh ke tingkat 
abstrak. 
 
Students constribution (menggunakan kontribusi siswa), artinya pemecahan 
masalah atau penemuan konsep didasarkan pada sumbangan gagasan siswa. 
Siswa aktif mengkonstruksi sendiri bahan matematika berdasarkan fasilitas 
dengan lingkungan belajar yang disediakan guru, secara aktif menyelesaikan 
soal dengan cara masing-masing. 
 
Interactivity (interaktif), artinya aktivitas proses pembelaran dibangun oleh 
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interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan 
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lingkungan dan sebagainnya. Kegiatan belajar yang memungkinkan terjadinya 
komunikasi dan negosiasi antarsiswa. 
 
Interwining (terintregrasi dengan topik pembelaaran lainnya), artinya topik-topik 
yang berbeda dapat diintergrasikan sehingga dapat memunculkan pemahaman 
tentang suatu konsep secara serentak. 
 
Berdasarkan karateristik di atas, dapat disimpulkan maka model RME 
mempunyai karateristik itu bertolak dari masalah-masalah yang kontekstual dan 
dari sana siswa membahas masalah tersebut kemudian menyelesaikannya 
secara matematis. 
 
Langkah-langkah Model Pembelajaran RME  
 
Menurut Shoimin (2014:150-151) menyebutkan langkah-langkah model 
pembelajaran RME sebagai berikut: 
 
Langkah 1:Memahami masalah kontekstual, artinya pada langkah ini guru 
memberikan masalah (soal) kontekstual dan siswa diminta untuk memahami 
masalah tersebut. 
 
Langkah 2: Menyelesaikan masalah kontekstual, artinya siswa secara individual 
disuruh menyelesaikan masalah kontekstual pada buku siswa atau LKS dengan 
caranya sendiri. 
 
Langkah 3:Membandingkan dan mendiskusikan jawaban, artinya siswa diminta 
untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka dalam kelompok 
kecil. Setelah itu, hasil dari diskusi dibandingkan pada diskusi kelas yang 
dipimpin guru. 
 
Langkah 4: Menarik kesimpulan, berdasarkan hasil diskusi kelompok dan 
diskusi kelas yang dilakukan, guru mengarahkan siswa untuk menarik 
kesimpulan tentang konsep, definisi, teorema, atau prosedur matematika yang 
terkait dengan masalah kontekstual yang baru diselesaikan. 
 
Kelebihan dan Kelemahan dari Model Pembelajaran RME  
 
Menurut Shoimin (2014:151-152) juga mengngungkapkan kelebihan dan 
kelemahan model RME. 
 
Kelebihan 
 
Pembelajaran RME lebih memberikan makna pada siswa karena dikaitkan 
dengan kehidupan nyata. 
 
Siswa lebih senang dan lebih termotivasi karena pembelajaran menggunakan 



realitas kehidupan. 
 
Memupuk kerjasama dalam kelompok. 
 
Melatih keberanian siswa, karena harus menjelaskan yang telah ditemukan. 
 
Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan pendapat. 
 
Aplikasi mata pelajaran benar-benar terdemonstrasikan.  
 
Kelemahan  
 
Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka siswa masih 
kesulitan dalam menemukan sendiri jawaban nya. 
 
Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. 
 
Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar menunggu siswa yang belum 
selesai. 
 
Belum ada pedoman penulisan, sehingga guru merasa kesulitan dalam evaluasi 
memberi nilai dan membutuhkan waktu yang lama.  
 
Lebih lanjut Shoimin juga menyampaikan solusiuntuk mengatasi kelemahan dari 
pembelajaran metode RME, pendidik harus dapat memfasilitasi siswa dalam 
menghadapi masalah, membatasi waktu siswa dalam menyelesaikan pekerjaan, 
meminimalis dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di 
lingkungan sekitar, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 
sehingga merasa nyaman dalam proses pembelajaran. 
 
Metode GNT (Guided Note Taking) 
 
Pengertian Metode Guided Note Taking  
 
Menurut Suprijono (2012:105) yang mengemukakan bahwa metode 
pembelajaran Guided Note Taking merupakan metode pembelajaran yang 
mengunakan pendekatan koperatif (cooperative learning). Metode 
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Guided Note Taking atau catatan terbimbing 

merupakan metode pembelajaran yang menggunkan 
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skema (handout) sebagai media yang dapat membantu siswa dalam catatan 
ketika seorang guru sedang menyampaikan pelajaran dengan metode ceramah. 
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Lebih lanjut Zainidkk (2008:32) juga mengungkapkan bahwa, Metode 
pembelajaran Guided Note Taking meurupakan metode pembelajaran yang 
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menyediakan formulir atau lembar yang telah dipersiapkan. Lembar ini 
menginstruksikan siswa untuk membuat catatan sewaktu guru mengajar. 
 
Dari 

pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 
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metode pembelajaran Guided Note Taking adalah 

suatu 
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metode pembelajaran yang fungsinya mengarahkan siswa membuat catatan 
yang sistematis terhadap pembelajaran yang sedang dihadapi dengan cara 
mengisi bagian yang kosong dari bagan, skema, formulir, atau bentuk lainnya 
yang telah disiapkan guru. 

 
 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Guided Note Taking 
 
Menurut pendapat Suprijono (2012:106). Langkah-langkah pembelajaran 
Guided Note Taking sebagai berikut: 
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Beri siswa panduan yang berisi ringkasan poin-poin utama dari materi 

pembelajaran yang disampaikan dengan metode ceramah dan 
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memberi bahan ajar berupa handout kepada 

siswa. 
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Kosongkan sebagian dari poin-poin yang Anda anggap penting sehingga 
terdapat ruang-ruang kosong dalam panduan 

tersebut. 
 
Beberapa cara yang dilakukan yaitu: 
 
Berikan sesuatu 
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istilah dengan pengertiannya, kosongkan istilah atau 

https://mafiadoc.com/10-bab-ii-kajian-teori-a-deskripsi-teori-1-model-pembelajaran-_59de6f8b1723dd9d165464bf.html
file:///C:/Users/user/Downloads/originality%20report%2014.8.2020%2014-53-40%20-%20WINDHA%20OCTARIA%20TRISTANTI,%202013,%20SKRIPSI.doc.html%23__JSNotWork
https://mafiadoc.com/10-bab-ii-kajian-teori-a-deskripsi-teori-1-model-pembelajaran-_59de6f8b1723dd9d165464bf.html
file:///C:/Users/user/Downloads/originality%20report%2014.8.2020%2014-53-40%20-%20WINDHA%20OCTARIA%20TRISTANTI,%202013,%20SKRIPSI.doc.html%23__JSNotWork
https://www.nomifrod.com/2015/10/mengetahui-lebih-detail-tentang-metode.html
https://mafiadoc.com/10-bab-ii-kajian-teori-a-deskripsi-teori-1-model-pembelajaran-_59de6f8b1723dd9d165464bf.html
file:///C:/Users/user/Downloads/originality%20report%2014.8.2020%2014-53-40%20-%20WINDHA%20OCTARIA%20TRISTANTI,%202013,%20SKRIPSI.doc.html%23__JSNotWork
https://mafiadoc.com/10-bab-ii-kajian-teori-a-deskripsi-teori-1-model-pembelajaran-_59de6f8b1723dd9d165464bf.html
https://mafiadoc.com/10-bab-ii-kajian-teori-a-deskripsi-teori-1-model-pembelajaran-_59de6f8b1723dd9d165464bf.html
file:///C:/Users/user/Downloads/originality%20report%2014.8.2020%2014-53-40%20-%20WINDHA%20OCTARIA%20TRISTANTI,%202013,%20SKRIPSI.doc.html%23__JSNotWork
https://mafiadoc.com/10-bab-ii-kajian-teori-a-deskripsi-teori-1-model-pembelajaran-_59de6f8b1723dd9d165464bf.html


definisinya. 
 
Kosongkan beberapa pertanyaan 
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jika poin-poin utamanya terdiri dari beberapa pertanyaan  
 
Menghilangkan beberapa kata kunci dari sebuah 

paragraf. 
 
Dapat dibuat bahan ajar (hand out) yang tercantum di dalamnya subtopic dari 
metri pembelajaran. 
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Beri tempat kosong yang cukup sehingga siswa dapat membuat catatan di 
dalamnya. 

 
Bagikan bahan ajar (hand out) yang Anda buat kepada siswa 
 
Setelah menyampaikan materi, minta siswa, untuk membacakan hasil 
catatannya. 
 
Beri klarifikasi. 
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Kelebihan dan kekurangan metode Guided Note Taking 

 
Menurut Mutaqien (2009:1-3) metode Guided Note Taking ini mempunyai 
kelebihan dan kekurangan di antaranya sebagai berikut: 
 
Kelebihan: 
 
Membantu siswa dalam menangkap ide-ide pokok dari sebuah materi pelajaran. 
 
Meningkatkan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. 
 
Pembelajaran lebih mudah diserap dan dipahami. 
 
Melatih keberanian siswa dalam menyimpulkan, mendefinisikan, merumuskan 
dan berpikir general. 
 
Melatih kedisiplinan siswa. 
 
Proses belajar mengajar menjadi aktif dan menyenangkan. 
 
Kelemahan 
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Membutuhkan guru yang berdedikasi tinggi terhadap pembelajaran, karena 
sebelum mengajar harus mempersiapkan materi pembelajaran maka banyak 
waktu yang dipergunakan. 
 
Membutuhkan pembiayaan yang banyak sebab setiap akan menyusun 
persiapan pembelajaran selalu membutuhkan macam-macam alat misalnya 
kertas, spidol dan lain-lain. 
 
Banyak guru-guru yang kurang tertarik karena pembelajaran dengan guided 
note taking membutuhkan waktu, yang lama dalam menyampaikan materi. 
 
Proses belajar mengajar mengalami kesulitan apabila siswa belum bisa 
memahami materi yang telah diajarkan. 
 
Lebih lanjut Mutaqien juga menampaikan cara mengatasi kelemahan metode 
guided note taking: 
 
Guru harus memahami materi sebelum mengajar peserta didik 
 
Guru harus mempersiapkan bahan-bahan atau media yang harus dibawa untuk 
mengajar. 
 
Sekolah harus memiliki uang khas untuk sarana prasarana dalam proses 
pembelajaran yang akan dilakukan.  
 
Sebelum memulai pembelajaran yang diharapkan siswa untuk belajar terlebih 
dahulu dan juga dapat menambah jam pembelajaran. 
 
Media 
 
Pengertian Media Dalam Pembelajaran 
 
Kita sering mendengar dan membaca kata media tetapi alangkah baiknya jika 
kita pahami yang dimaksud dengan media. Media adalah alat bantu dalam 
proses belajar mengajar. Sesuatu apa pun 
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yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perhatian, perasaan, dan kemampuan atau keterampilan pelajar tersebut 
sehingga dapat mendorong terjadinya prosesbelajara ata kegiatan 
pembelajaran. Secara umum dapat dikatakan bahwa substansi dari media 
pembelajaran adalah bentuk saluran, yang dignakan untk menyalurkan pesan, 
informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau pembelajar dapat 
pula dikatakan bahwa media pembelajaran 
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adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

dalam lingkungan pembelajaryang dapat merangsang pembelajar atau siswa 
untuk belajar.  
 
Menurut Suherman, dkk (2003:238) mengemukakan bahwa, Media 
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merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

berarti suatu saluran untuk komunikasi dan diturunkan dari bahasa Latin yang 
berarti "antara" yang merujuk kepada sesuatu yang membawa informasi ke 
penerima informasi. Menurut Latuheru (1988:14), yang mengemukakan bahwa 
media sebagai berikut, Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik 
yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses 
interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara 
tepat guna dan berdaya.  
 
Kehadiran media dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Materi 
pelajaran yang sulit dipahami akan terasa lebih mudah dicerna siswa apabila 
menggunakan media dalam proses belajar mengajar. Bahkan keabstrakan 
materi pelajaran dapat dikongkritkan dengan adanya media pembelajaran. 
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Media pembelajaran merupakan suatu perantara seperti apa yang dimaksud 
pada pernyataan di atas, dalam kondisi ini, media yang digunakan memiliki 
posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu 
mengajar 

bagi guru. 
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Sebagai alat bantu dalam mengajar, media diharapkan dapat memberikan 
pengalaman konkret, motivasi belajar, mempertinggi daya serap dan retensi 
belajar siswa. 

 
 
Media Sebagai Sumber Belajar  
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Untuk mengatasi kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses 
pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka sedapat mungkin dalam 
penyampaian pesan (isi/materi ajar) dibantu dengan menggunakan media 
pembelajaran. Diharapkan dengan pemanfaatan sumber belajar berupa media 
pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung 
lebih efektif 

dan efisien. Menurut Djamarah (2006:123) media pendidikan sebagai sumber 
belajar dapat menambah wawasan anak didik. Aneka macam bentuk dan jenis 
media pendidikan yang digunakan guru merupakan sumber ilmu pengetahuan 
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bagi anak didik, dengan membawa bendanya secara langsung dalam 
menerangkan suatu benda seiring dengan penjelasan mengenai benda itu, 
maka benda itu dijadikan sumber belajar. Dalam pengajaran sangat dianjurkan 
menggunakan media pembelajaran, akan tetapi terkadang terbentur masalah 
dana untuk membuatnya. Menyadari akan hal itu disarankan juga untuk 
membuat media pembelajaran secara sederhana dengan menggunakan 
keterampilan yang memadai untuk tercapainya tujuan pengajaran. Sebagai alat 
bantu dalam proses belajar mengajar, media mempunyai beberapa fungsi. 
Sudjana (1991) dalam Djamarah (2006:134) merumuskan fungsi media 
pengajaran menjadi enam kategori, yaitu: 
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Penggunaan media dalam proses belajar mengajar 

bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai 
alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.  
 
Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari 
keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan 
salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. 
 
Media pengajaran dalam pengajaran, penggunannya integral dengan tujuan dari 
isi pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan 
(pemanfaatan) media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. 
 
Penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, dalam 
arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik 
perhatian siswa.  
 
Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat 
proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian 
yang diberikan guru.  
 
Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu 
belajar mengajar. Dengan perkataan lain, menggunakan media, hasil belajar 
yang dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa, sehingga mempunyai nilai 
tinggi.  
 
Macam-macam Media 
 
Macam-macam media sangat bervariasi. Namun secara umum dibagi menjadi 
tiga, yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Hal ini sesuai 
yang dikemukakan oleh Hamdani (2011:248-249) media pembelajaran 
dikelompokan mejadi tiga yaitu: 
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Media visual 
 
Media visual adalah media yang 

hanya dapat dilihat dengan menggunakan indra pengluhatan. Jenis media inilah 
yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau 
materi pelajaran. Media visual terdiri dari media yang tidak dapat diproyekskan 
bisa berupa gambar diam atau bergerak, misalkan gambar yang disajikan 
secara fotografik, misalnya gambar tentang manusia, binatang, tumbuhan, atau 
objek lain yang ada kaitannya dengan isi dan bahan pelajaran.  
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Media audio 
 
Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam dalam bentuk auditif 
(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa mempelajri bahan ajar. 
Program kaset suara dan program radio adalah bentuk media audio. 
Penggunaan media audio pada pembelajaran pada umumnya untuk 
menyampaikan pelajaran tentang mendengarkan. 
 
Media audio visual 
 
Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau 
bisa disebut media pandang-dengar. Audio visual akan menjadikan penyajian 
bahan ajar kepada siswa semangkin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini 
dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. 
Sebab, penyajian materi ini bisa diganti oleh media, dan guru bisa beralih 
menjadi fasilitator belajar. Contoh media audio visual di antaranya program 
video atau televisi. 
 
Media Barang Bekas  
 
Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, 
carapembuatannya mudah, dan penggunanya tidak sulit.Media sederhana juga 
dapat dibuat dari barang bekas. Barang bekas sendiri dalam kamus lengkap 
Bahasa Indonesia " 
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barang" diartikan sebagai benda yang berwujud yang sedangkan arti kata 
"bekas" adalah sisa habis dilalui, sesuatu yang menjadi sisa dipakai. Jadi, 
barang bekas bisa diartikan sebagai benda-benda yang pernah dipaka (sisa), 
yang kegunaannya tidak sama seperti benda yang baru. Jika kita 
memperhatikan sekeliling kita, maka kita dapat menemukan begitu banyak 
sumber belajar 

bisa dimanfaatkan. Sekarang tergantung apakah kita bisa 
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mengembangkan menjadi suatu media yang menarik, kreatif, dan 
mempermudah proses belajar mengajar sehingga kita tidak akan kekurangan 
sumber belajar. Menurut Robson, Pam (1995:23) guru yang kreatif akan menjadi 
begitu antusias melihat sumber belajar yang tidak terhingga. Untuk 
mengembangkan atau memunculkan kreativitas guna mengembangkan barang 
bekas yang ada, berikut 

disajikan beberapa cara yang harus dilakukan: 
 
Sebelum menentukan media sederhana yang 
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akan dikembangkan dari barang bekas maka recanakanlah terlebih dahulu 
program pengembangan yang akan dilakukan berdasarkan garis-garis 

besar program pengajaran. 
 
Analisis lingkungan sekolah dan rumah peserta 
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untuk menemukan barang bekas yang bisa digunakan. 

 
 
Amatilah lingkungan sekolah dan rumah peserta 
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untuk menemukan barang bekas yang bisa digunakan. 
 
Membeli atau meminjam media sederhana yang telah ada adalah jalan terakhir 
untuk guru jika lingkungan sekitar kurang mampu memberikan solusi yang tepat. 
 
Kata media berasal dari kata Latin medius yang secara harfiah berarti "tengah, 
perantara, atau pengantar" dalam bahasa Arab media berarti perantara. 

Atau pengantar pesan dan pengirim kepada penerima pesan. 
 
Pokok Bahasan Sifat-sifat Bangun Ruang (Materi) 
 
Pengertian Bangun Ruang 
 
Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki ruang 
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atau volume. Bangun ruang dalam matematika dibagi menjadi beberapa bagian 
yakni sisi, rusuk dan titik sudut. 
 
Sisi merupakan bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun 
ruang dengan ruangan di sekitarnya. 
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Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun 
ruang. 
 
Titik sudut adalah titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah tiga atau 

lebih. 
 
Bangun ruang Kubus dan Balok 
 
Kubus 
 
Kubus 
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adalah bangun ruang tiga dimensi yang 

dibatasi oleh enam bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. 
 
Gambar 2.1 Kubus 
 
Gambar di atas menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sisinya 
berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang seperti itu 
dinamakan kubus.Gambar di atas menunjukkan sebuah kubus ABCD.EFGH 
yang memiliki sifat-safat sebagai berikut: 
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Sisi/Bidang 
 
Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari gambar di atas terlihat 
bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi, yaitu 
ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi atas), ABFE (sisi depan), CDHG (sisi belakang), 
BCGF (sisi samping kiri), dan ADHE (sisi samping kanan). 
 
Rusuk 
 
Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat 
seperti kerangka yang 

menyusun kubus.Coba perhatikan kembali gambar.Kubus 
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ABCD.EFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, 
AE, BF, CG, dan DH. 
 
Titik Sudut 
 
Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua 

rusuk. Dari gambar di atas, terlihat kubus ABCD.EFGH 
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memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan 

H. 
 
Balok 
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Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tiga pasang persegi 
atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran 
berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk 
oleh enam persegi sama dan sebangun disebut sebagai 

kubus, yang memiliki sifat-saifat sebagai berikut: 
 
Gambar 2.2 Balok 
 
memiliki 4 sisi 
berbentuk persegi panjang (2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama) 
yaitu ABFE, DCGH, EFGH, dan ABCD. 
 
memiliki 2 sisi yang bentuknya sama (1 pasang persegi panjang dengan 
ukurannya sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang 
yang lain) BCGF dan ADHE. 
 
memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang yaitu AB, BF, FE, EA, BC, CG, 
GF, GH, CD, HD, HE, dan DA. 
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memiliki 8 titik sudut yaitu titik 

A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. 
 
Jaring Jaring Kubus dan Balok 
 
Jika sebuah bangun ruang diiris pada beberapa rusuknya, kemudian kita buka 
dan dibentangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangun datar, 
maka bangun datar tersebut akan membentuk jarring-jaring bangun ruang yaitu: 
 
Jaring-jaring Kubus 
 
Jaring-jaring kubus merupakan bangun datar dari bukaan bangun ruang 
menurut rusuknya dan apabila dipotong menurut rusuk-rusuknya kemudian tiap 
sisinya direntangkan akan menghasilkan jaring-jaring kubus seperti contoh 
gambar di bawah ini. 
 
Gambar 2.3 Jaring-jaring Kubus 
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Jaring-jaring Balok 
 
Jaring balok merupakan rangkaian bidang datar (sisi-sisi) yang apabila dipasang 
atau dirangkaiakan akan membentuk sebuah jarring-jaring balok seperti contoh 
gambar dibawah ini. 
 
Gambar 2.4 Jaring-jaring Balok 
 
Kajian Empiris 
 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu. 
 
Anti Ichwatun, dengan judul "Pengaruh Metode RME (Realistic Mathematic 
Education) Berbasis Scientific Approach terhadap hasil belajar siswa pada 
mapel 
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Matematika materi sifat-sifat bangun ruang 

Kelas III MIN NU 05 Tamangede Kec. Gumuh Kab. Kendal Tahun Ajaran 
2015/2016" dengan hasil kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata nilai hasil 
kelas kontrol adalah 78,75 sedangkan rata-rata nilai kelas eksperimen adalah 
81,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran RME (Realitic 
matemathic education) lebih efektif digunakan dalam pembelajaran matematika. 
 
Meilina (2013), telah melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan 
Pendekatan Realistic mathematics Education (RME) untuk Meningkatkan 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada soal Cerita Perbandingan". 
Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemecahan Masalah matematika siswa 
meningkat, dengan perbedaan peningkatan pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Peningkatan pada kelas eksperimen yang menggunakan RME lebih 
baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 
konvensional. 
 
Parti (2010), telah melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pembelajaran 
Matematika dengan menggunakan metode Guide Note Taking terhadap 
Prestasi Belajar Matematika pada bangun datar ditinjau dari keaktifan siswa 
kelas VII Semester II di SMPN Kartasura". Hasil penelitian tersebut yaitu: 
keaktifan siswa pada materi bangun datar meningkat. 
 
Ika Septi Lusiana (2015), penelitiannya memberikan bahwa tindakan 
pembelajaran realistik yang efektif dapat meningkatkan kelas siswa dalam 
memahami konsep matematika. Hasil belajar siswa dalam penyederhanaan 
bentuk aljabar 
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di kelas VII SMP. Utama Ciamis. Perubahan tingkah laku setelah tindakan 
tersebut adalah, perhatian siswa meningkat, motivasi dan kemampuan siswa 
meningkat, keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika berkembang. Hal 
tersebut ditandai dengan kecapaian indikator keberhasilan penelitian tindakan 
kelas dan peningkatn hasil rata-rata hasil belajar siklus I 65,5% , dan siklus II 
sebesar 75,5%. 
 
Penelitian Cristina Wardani (2009) menyimpulkan bahwa, "mengoptimalkan 
barang bekas sebagai media pembelajaran melalui metode guided note taking 
untuk meningkatkan volume kubus dan balok dalam pembelajaran matematika". 
Untuk siswa kelas VII SMP Miftahul Huda Kecamatan Ngadirejo Pacitan. Hal 
tersebut ditandai dengan ketercapaian indkator keberhasilan penelitian tindakan 
kelas 
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dan peningkatan rata-rata hasil belajar 

dari siklus I 60,5% dan siklus II sebesar 74,5%. 
 
Perbedaan variabel-variabel di bawah ini meliputi perbedaan penelitian 
sekarang ini dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu dilakukan terletak 
pada: 
 
Tempat Penelitian SDN Ngadirejo III Kota Kediri 
 
Tahun Penelitian 2016/2017 
 
Variabel Penelitian 
 
Meneliti tentang Pegaruh Model RME (Realistic Mathematics Education) dengan 
Metode Guide Note Taking didukung media barang bekas terhadap kemampuan 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III 
tahun ajaran 2016/2017. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model, 
metode dan media pembelajaran yang sesuai dapat membantu siswa dalam 
keberhasilan belajarnya. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti melakukan 
penelitian dengan Pegaruh Model RME (Realistic Mathematics Education) 
dengan metode Guide Note Taking didukung media barang bekas terhadap 
kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN 
Ngadirejo III Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kerangka Berpikir 
 
Kerangka berpikir merupakan dasar teoritis yang dijadikan pedoman pada 
kegiatan penilitian. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2015:91), "kerangka 
berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 
dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting". 
Untuk memecahkan suatu masalah dari berbagai faktor yang telah diidentifikasi 
maka diperlukan teori sebagai pegangan untuk membantu memecahkan 
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masalah tersebut. 
 
Pada 
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pembelajaran Matematika materi sifat-sifat bangun 

ruang, guru masih cenderung menggunakan metode mengajar konvensional. 
Siswa mendapatkan konsep hanya dari guru dan buku. Akibat dari cara 
mengajar yang seperti itu, siswa cenderung pasif. Tetapi bagi anak yang taraf 
berpikirnya masih rendah, hal tersebut menjadikan masalah yang berimbas 
pada rendahnya hasil belajar siswa. Karena siswa belajar bukan dari 
pengalaman langsung atau mengalami suatu proses, tetapi hanya dengan 
mendengar guru berceramah dan dari sumber buku. Kurangnya minat guru 
dalam menggunakan model, metode, dan media yang mengaktifkan siswa 
dalam pembelajaran membuat siswa merasa bosan dalam pembelajaran.  
 
Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat masalah tentang bagaimana 
upaya atau cara meningkatkan kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
ruang SDN Ngadirejo III Kota Kediri melalui penerapan model Realistic 
Matematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung media 
barang bekas. Dalam hal ini siswa dilatih untuk mengikuti 
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proses pembelajaran secara aktif dari awal 

hingga akhir. Siswa berkelompok untuk bekerja sama memecahkan suatu 
masalah melalui realita dan catatan terbimbing guru. Berdasarkan uraian di 
atas, maka implementasi kerangka pikir dalam menyelenggarakan upaya atau 
cara meningkatkan kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada 
siswa SDN Ngadirejo III Kota Kediri melalui penerapan model Realistic 
Matematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung media 
barang bekas dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
 
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 
 
Penjelasan kerangka berpikir di atas, sebagai berikut: 
 
Pada penerapan pembelajaran materi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas 
V di SDN Ngadirejo III Kota Kediri menggunakan model Realistic Matematics 
Education dengan metode Guided Note Taking didukung media barang bekas. 
 
Pada pelaksanaan pembelajaran, indikator yang akan dicapai ada 3 yaitu: 
 
Menjelaskan pengertian bangun ruang. 
 
Menyebutkan contoh bangun datar. 
 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
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Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ada enam fase yang dijelaskan 
sebagai berikut: 
 
Tabel 2.1 Fase-fase kegiatan pembelajaran 
 
FaseTingkah laku guruFase 1 
 
Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswaGuru menyampaikan 
semua tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa 
belajar.Fase 2 
 
Menyajikan informasiGuru menyajikan informasi kepada siswa dengan 
mengamati gambar, demonstrasi, dan lewat bahan bacaan.Fase 3 
 
Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok kecilGuru membimbing siswa 
membentuk kelompok sesuai keakraban dan minat yang akan ditelitiFase 4 
 
Membimbing kelompok dalam menyelesaikan masalah kontekstualGuru 
membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka menyelesaikan 
masalah kontekstual. Guru membimbing siswa untuk membuat laporan 
kelompok.Fase 5 
 
EvaluasiGuru mengevaluasi hasil belajar siswa dalam mengidentfikasi sifat-sifat 
bangun ruang. Dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
penelitiannya.Fase 6 
 
Memberikan penghargaanGuru memberikan penghargaan baik upaya maupun 
hasil belajar individu dan kelompok 
 
Dari ke-6 langkah-langkah di atas, diharapkan siswa kelas V SDN Ngadirejo III 
Kota Kediri mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang melalui penerapan 
model Realistic Matematics Education dengan metode Guided Note Taking 
didukung media barang bekas. 
 
Hipotesis  
 
Arikunto (2010:110) menjelaskan pengertian dari hipotetis bahwa "hipotetis" 
merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 
penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul".Hal tersebut senada 
dengan pendapat dari Sugiyono (2015:96) bahwa "hipotesis merupakan 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 
masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan". Dapat 
dikatakan dari berbagai pendapat tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa 
hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara dari permasalahan penelitian, 
sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 



 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya 
sebagai berikut: 
 
Hipotesis I 
 
Ha : Ada pengaruh penggunaan model Realistic Matematics Education dengan 
metode Guided Note Taking didukung media barang bekas terhadap 
kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V 
SDN Ngadirejo III Kota Kediri. 
 
Hipotesis II 
 
Ha : Ada pengaruh penggunaan model Realistic Matematics Education dengan 
metode konvensional (ceramah, tanya jawab) tanpa didukung media barang 
bekas terhadap kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 
pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri. 
 
Hipotesis III 
 
Ha : Terdapat perbedaan pengaruh penggunaan menggunakan model model 
Realistic Matematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung 
media barang bekas dibandingkan dengan yang menggunakan model Realistic 
Matematics Education dengan metode konvensional (ceramah, tanya jawab) 
tanpa didukung media barang bekas terhadap kemampuan siswa 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III 
Kota Kediri. 
 
BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
Jenis Penelitian dan Identifikasi Variabel Penelitian 
 
Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu dengan sengaja 
mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan selanjutnya dikontrol untuk 
melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. Pada dasarnya penelitian ini adalah 
pembentukan satu kelompok pembanding. Kelompok yang diberikan perlakuan 
merupakan kelompok eksperimen sedangkan kelompok yang tidak diberikan 
perlakuan merupakan kelompok kontrol. 
 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah posttest only control design. Yaitu 
desain eksperimen dengan menempatkan subjek penelitian dalam dua kelas 
yang dibedakan menjadi kategori kelas eksperimen dan kelas kontrol. Menurut 



John W. Creswell, "a treatment is given only on the eksperimental group are 
measured on the posttest", sebuah perlakuan hanya diberikan kepada kelompok 
eksperimen dan kedua kelompok diukur menggunakan posttest.  
 
Identifikasi Variabel 
 
Menurut Arikunto (2010:161) "Variabel adalah objek penelitian atau apa yang 
menjadi titik perhatian suatu penelitian". Sedangkan menurut Kerlinger (1973) 
variabel dimaknai sebagai berikut, "Variabel adalah konstruk (constructs) artinya 
sifat yang akan dipelajari. Diberikan contoh misalnya, tingkat aspirasi, 
penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, 
produktivitas kerja, dan lain-lain.Jadi, variabel adalah suatu objek yang memiliki 
suatu nilai yang bervariasi yang dijadikan fokus dalam pengamatan". 
 
Dari berbagai pendapat di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa variabel 
penelitian adalah suatu objek yang mengandung variasi nilai yang ditetapkan 
peneliti unyuk dijadikan fokus pengamatan, kemudian ditarik simpulannya. 
 
Variabel Bebas (independet variable)  
 
Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 
"Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen (terikat)". 
(Sugiyono, 2015:61). 
 
Variabel bebas (X) pada penelitian ini yaitu: "Pengaruh model realistic 
mathematics education dengan metode guided note taking didukung media 
barang bekas" yang diperlakukan pada kelas eksperimen. Sedangkan 
pembelajaran konvensional diperlakukan pada kelas kontrol. 
 
Variabel Terikat (dependen variable ) 
 
Sugiyono (2015:61) mengatakan "Variabel ini sering disebut sebagai variabel 
output 33, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas". 
 
Variabel terikat (Y) pada penelitian ini yaitu: "kemampuan mengidentifikasi sifat-
sifat bangun ruang". 
 
Definisi Operasional 
 
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 
VariabelDefinisi OperasionalIndikator-indikatorKeterangan Bebas (X) 
 
Model realistic mathematics education dengan metode guided note taking 



didukung media barang bekasAdalah model pembelajaran realita dan cataatn 
guru di mana siswa mengeksplorasi permasalahan sesuai dengan kenyataan 
dan melalui catatan terbimbing guru melakukan investigasi dan eksperimen 
dengan media barang bekas.Tersedianya dan terlaksananya pembelajaran 
sesuai dengan langkah-langkah model realistic mathematics education dengan 
metode guided note takingPerlakuan untuk kelas eksperimenBebas (X) 
 
Model pembelajaran konvensionalModel pembelajaran tradisional atau 
ceramah, tanya jawab dan penugasan yang dilakukan secara terus-
menerusTersedianya dan terlaksananya pembelajaran sesuai model 
pembelajaran konvensionalPerlakuan untuk kelas kontrolTerikat (Y) 
 
Kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruangAdalah suatu kemampuan 
dan pemahaman dalam mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, menyebutkan 
sifat-sifat bangun ruang, dan menyebutkan contoh-contoh sifat bangun 
ruangMenjelaskan sifat-sifat bangun ruang 
 
Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang 
 
Menjelaskan contoh-contoh bangun ruangAspek yang diteliti 
 
Teknik dan Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan Penelitian  
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pendekatan kuantitatif. Alasan penggunaan pendekatan kuantitatif dalam 
penelitian ini adalah karena data-data dalam penelitian ini berupa angka-angka 
dan analisis menggunakan statistik. Melalui analisis maka dapat disimpulkan 
hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Sugiyono (2015:14) menyatakan 
bahwa, "Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan". 
 
Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar 
variabel, menguji hipotesis. Jadi, peneliti menggunakan pendekatan ini karena 
untuk menganalisis model realistic mathematics education. Melihat dan 
membandingkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 
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melalui tes. 
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Teknik Penelitian 
 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pre-Experimental Design 
(nondesign). Karena dalam penelitian ini ada perlakuan (treatment). Sugiyono 
(2015:107) berpendapat bahwa "Metode penelitian eksperimen dapat diartikan 
sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 
tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan". Bentuk pre-
experimental design yang digunakan adalah One-Group pretest. Sugiyono 
(2013:111) mengatakan bahwa, "Pada desain ini terdapat satu kelompok yang 
digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk 
eksperimen (yang diberi perlakuan) dan setengah untuk kelompok kontrol (yang 
tidak diberi perlakuan)". Paradigma penelitian Design One-Group pretest and 
postest design dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
R1=Pengaruh Model RME (Realistic Mathematics Education) dengan Metode 
Guide Note Taking didukung media barang bekas terhadap kemampuan 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III. 
 
R2 =Pengaruh pembelajaran tanpa Model RME (Realistic Mathematics 
Education) dengan metode Guide Note Taking didukung media barang bekas 
terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa 
kelas V SDN Ngadirejo III. 
 
O1 = hasil pengukuran yang diberi perlakuan. 
 
X = perlakuan (treatment) 
 
O2=hasil pengukuran yang tidak diberi perlakuan 
 
Dalam desain ini peneliti membagi satu kelas menjadi dua kelompok. Satu kelas 
berisi 42 siswa. Di mana 21 siswa menjadi kelompok eksperimen (yang diberi 
perlakuan), dan 12 siswa lagi menjadi kelompok kontrol. 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 
 
Tempat Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan di SDN Ngadirejo III Kota Kediri. Subjek dari 
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SDN Ngadirejo III Kota Kediri. Peneliti mengambil sekolah ini untuk dijadikan 
observasi karena temuan masalah rendahnya kemampuan mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun ruang. Di samping itu, peneliti juga merasakan adanya 
masalah yaitu kurangnya minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran 
dikarenakan guru mengajar yang terlalu monoton dengan hanya menggunakan 
metode konvensional saja. Selain itu peneliti ingin mengetahui secara langsung 
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pengaruh penggunaan model realistic mathematics education dengan metode 
guided note taking didukung media barang bekas terhadap kemampuan siswa 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang.  
 
Waktu Penelitian 
 
Penelitian ini membutuhkan waktu selama 6 bulan, sejak diajukan proposal 
penelitian ini hingga terselesaikannya penyusunan laporan penelitian. Adapun 
jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini: 
 
Tabel 3.2 
 
Jadwal Kegiatan 
 
KegiatanPelaksanaanDesember Januari Februari Maret April Mei Minggu ke-
Minggu ke-Minggu ke-Minggu ke-Minggu ke-Minggu ke-
123412341234123412341234Pengajuan judul√√Penyusunan Bab 
I√√√√√√√√√Revisi Bab I√√√√√√√√√√√√√√Penyusunan Bab II√√√√√√√√√Revisi 
Bab II√√√√√√√√√√√√√√Penyusunan Bab III√√√√√√√√√Revisi Bab 
III√√√√√√√√√√√√√√√Uji validitas soalMeminta izin kepala sekolah yang 
bersangkutan untuk mengadakan penelitianPelaksanaan penelitianPenilaian 
dan menganalisis hasil penelitianPenyusunan Bab IVRevisi Bab IVPenyusunan 
Bab VRevisi Bab VPenyusunan abstraksiUjian skripsiPenggandaan  
 
Populasi dan Sampel 
 
Populasi 
 
Menurut Sugiyono (2015:297) dalam penelitian kuantitatif, menjelaskan bahwa 
"Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Sedangkan menurut 
Arikunto (2010:173) "Populasi adalah keseluiruhan subjek penelitian". 
 
Populasi dapat disimpulkan sebagai keseluruhan di mana hasil penelitian 
hendak digeneralisasikan. Populasi yang diambil 
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SDN Ngadirejo III Kota Kediri, yang berjumlah 24 subjek. 
 
Sampel 
 
Sugiyono (2010:118) mengatakan bahwa "Sampel adalah sebagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut", sedangkan sampel 
menurut Latipun (2002:30) adalah "bagian dari populasi yang hendak diteliti". 
Selanjutnya dari kutipan di atas dapat disimpulkan sampel adalah sebagian dari 
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jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi. 
 
Sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh. Sugiyono 
(2015:124) berpendapat bahwa "sampling jenuh adalah teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel". Sampel pada 
penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri. Dalam penelitian 
ini ada dua kelompok yang akan diteliti, yaitu kelas eksperimen (kelas A) dan 
kelas kontrol (kelas B). Pada penelitian ini terdiri dari 24 subjek yang terbagi 
atas dua kelas. Kelas eksperimen terdiri dari 12 siswa dan kelas kontrol terdiri 
dari 12 siswa. 
 
Instrumen Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengembangan Instrumen 
 
Dalam sebuah penelitian tentu harus melakukan pengukuran, maka dari itu 
harus ada alat ukur yang baik. Sugiyono (2015:148) menyatakan bahwa "alat 
ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian". 
 
Untuk mengetahui pengaruh model realistic mathematics education dengan 
metode guided note taking didukung media barang bekas terhadap kemampuan 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, maka instrumen penilaian 
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instrumen tes. Sesuai dengan definisi operasional variabel pada tabel 3.1, maka 
perencanaan pengembangan instrumen dapat digambarkan pada tabel berikut 
ini: 
 
Tabel 3.3 Pengembangan Insrumen Penilaian 
 
VariabelIndikatorInstrumen∑itemBebas (X) 
 
Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dengan metode 
eksperimen didukung media konkretTersedianya dan terlaksananya 
pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah penggunaan model model 
realistic mathematics education dengan metode guided note taking didukung 
media barang bekas.Silabus dan RPP 1 unit perangkat pembelajaranBebas (X) 
 
Model pembelajaran konvensionalTersedianya dan terlaksananya pembelajaran 
sesuai dengan model pembelajaran konvensionalSilabus dan RPP1 unit 
perangkat pembelajaranTerikat (Y) 
 
Kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruangMenjelaskan sifat-sifat 
bangun ruang 
 
Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang 
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Menyebutkan contoh-contoh sifat-sifat bangun ruang Tes1 unit tes 
 
Berdasarkan tabel 3.3 pengembangan instrumen penilian, maka kisi-kisi tes 
tercantum pada tabel 3.4 di bawah ini: 
 
Tabel 3.4 Kisi-kisi tes 
 
IndikatorTujuan pembelajaranPenilaianKunci/ 
RubrikProsedurJenisBentukMenjelaskan sifat-sifat bangun ruang Setelah 
mendengarkan penjelasan dari guru dan memahami sifat-sifat bangun ruang 
melalui mediabarang bekas, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bangun 
ruangAkhirTesSoal pilihan gandaKunci jawabanMenyebutkan sifat-sifat bangun 
ruangMelalui investigasi kelompok dan melakukan eksperimen tentang sifat-sifat 
bangun ruang, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat bangun ruang dengan 
benar.AkhirTesSoal pilihan gandaKunci jawabanMenyebutkan contoh-contoh 
sifat-sifat bangun ruang Setelah berinvestigasi dan bereksperimen, siswa 
mampu menyebutkan contoh-contoh sifat-sifat bangun ruang dengan 
benar.AkhirTesSoal pilihan gandaKunci jawaban 
 
Tes 
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tes tulis yang berupa soal pilihan ganda. Berisi 20 soal pilihan ganda, dengan 
pilihan a, b, c, dan d. Dengan bobot skor 1 untuk jawaban benar,0 untuk 
jawaban salah. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
 
Kumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data. Dalam 
penelitian ini metode yang digunakan adalah . 
 
Metode Tes 
 
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan 
untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan intelegensi, kemampuan atau 
bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes ini berupa tes tertulis untuk 
memperoleh data hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
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terdiri dari balok dan kubus pada kelas V di SDN Ngadirejo III Kota Kediri. Tes 
ini diberikan pada kelas kontrol dan eksperimen untuk mengetahui perbedaan 
hasil dari kedua kelas tersebut. 
 
Uji instrumen untuk mengetahui kevalidan soal penelitian ini dihitung dengan 
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cara analisis uji coba instrumen (validitas, realibilitas, daya pembeda dan tingkat 
kesukaran) dengan hasil bisa dilihat pada penjelasaan selanjutnya. 
 
Metode Dokumentasi 
 
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkip, buku, film dokumenter, foto-foto, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi juga 
merupakan suatu metode yang tidak bisa diperoleh dengan metode tes atau 
untuk menyempurnakan metode tes tersebut. Metode dokumentasi dalam 
penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang ada di SDN Ngadirejo III 
Kota Kediri, mengenai buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, 
nama-nama, dan nilai siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
 
Validasi Instrumen 
 
Uji Validitas  
 
Arikunto (2010:211) menyatakan bahwa " 
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kesahihan suatu instrumen". Sedangkan Sugiyono (2015:173) menjelaskan 
bahwa "valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 
yang seharusnya diukur". Instrumen yang valid adalah instrumen yang 
mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya jika instrumen tersebut mempunyai 
validitas yang rendah berarti instrumen tersebut tidak valid. 
 
Norma Keputusan 
 
Adapun norma keputusan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Hipotesis pertama diterima jika kemampuan anak dari 42 siswa kelas V di SDN 
Ngadirejo III mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang tanpa 
menggunakan model Realistic Matematics Education dengan metode Guided 
Note Taking didukung media barang bekas dengan mendapat nilai di bawah 
KKM (kriteria ketuntasan minimal ) ≤ 75; 
 
Hipotesis kedua diterima jika kemampuan anak dari 42 siswa kelas V di SDN 
Ngadirejo III mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang dengan 
menggunakan model dengan Realistic Matematics Education dengan metode 
Guided Note Taking didukung media barang bekas mendapat nilai ≥ 75; dan 
 
Hipotesis ketiga diterima jika thitung ≥ ttabel pada taraf signifikan 5% maka 
signifikan akibatnya H0 ditolak, artinya ada pengaruh model Realistic 
Matematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung media 
barang bekas terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 
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siswa kelas V SDN Ngadirejo III Tahun pelajaran 2015/2016. 
 
BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Data Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri. 
Sampel penelitian yang digunakan adalah siswa kelas V SDN Ngadirejo III 
Kediri yaitu kelas V-A dan kelas V-B dengan menggunakan subjek penelitian 
tersebut sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Penelitian ekperimen pada 
siswa SD Negeri Ngadirejo ini berlangsung pada waktu 1 semester (6 bulan). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Realistic Matematics 
Education dengan metode Guided Note Taking didukung media barang bekas 
terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa 
kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri Tahun Ajaran 2016/2017. Berhasil dan 
tidaknya tujuan penelitian ini berdasarkan pengelolaan kelebihan siswa yang 
diarahkan untuk menunjang proses pengembangan kemampuan dalam segi 
pemahaman. 
 
Analisis data 
 
Data Pre test 
 
Data penelitian berupa data nilai pre test dan data nilai hasil pembelajaran. Nilai 
pretes adalah nilai tes yang diambil sebelum memberikan perlakuan. Pre test 
diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pembelajaran 
konvensional dan pembelajaran model realistic matematics education dengan 
metode guided note taking didukung media barang bekas pada siswa siswa 
kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri tahun ajaran 2016/2017, dengan soal 
yang sama, pada materi bangun ruang. Pre test bertujuan untuk melihat 
homogenitas sampel, dua kelompok sampel dikatakan setara apabila hasil 
analisis uji-t data dua kelompok tersebut menunjukkan tidak ada pengaruh yang 
signifikan. Data hasil nilai pre test disajikan dalam tabel 4.1 berikut: 
 
Tabel 4.1 
 
Niai Pre Tes Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen Siswa Kelas V SD Negeri 
Ngadirejo III 
 
Nilai Pre tes 
 
Kelas KontrolNilai Pre test 
 



Kelas EksperimenNoNama SiswaNilaiNoNamaNilai1A-I501B-I602A-I402B-
I403A-I403B-I604A-I304B-I505A-I405B-I406A-I506B-I407A-I607B-I508A-I508B-
I409A-I409B-I3010A-I5010B-I5011A-I4011B-I6012A-I5012B-I7013A-I5013B-
I4014A-I5014B-I5015A-I6015B-I6016A-I4016B-I3017A-I7017B-I6018A-I5018B-
I5019A-I4019B-I5020A-I6020B-I5021A-I5021B-I7022A-I6022B-I7023A-I6023B-
I6024A-I4024B-I50 
 
Dari data di atas sehingga diolah secara statistik sebagai berikut seperti pada 
tabel 4.2 sebagai berikut : 
 
Tabel 4.2 
 
Statistik Niai Pre Tes Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen Siswa Kelas V SD 
Negeri Ngadirejo III 
 
StatisticsPre_Test_Kelas_KontrolPre_Test_Kelas_EksperimenNValid2424Missi
ng00Mean48,750051,2500Median50,000050,0000Mode50,0050,00Std. 
Deviation9,4696311,53916Minimum30,0030,00Maximum70,0070,00Sum1170,0
01230,00 
 
Pada tabel 4.2 nilai statistik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 
siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo III diketahui bahwa mean untuk kelas kontrol 
48,75 sedangkan kelas eksperimen 51,25. Median untuk kelas kontrol kelas 
kontrol dan kelas eksperimen adalah sama yaitu 50. Mode/Modus (nilai yang 
sering muncul) pada kelas kontrol dan eksperimen juga menunjukkan nilai yang 
sama yaitu 50. Standard Deviation pada kelas kontrol 9,46963 sedangkan pada 
kelas eksperimen 11,53916. Nilai minimum pada kelas konrol dan eksperimen 
menunjukkan nilai yang sama yaitu 30. Nilai maksimum pada kelas kontrol dan 
eksperimen juga menunjukan nilai yang sama yaitu 70. Jumlah total skor kelas 
kontrol 1170 sedangkan kelas eksperimen 1230. 
 
Data Post test 
 
Data penelitian berupa data nilai post test dan data nilai hasil pembelajaran 
menggunakan pembelajaran konvensional dan pembelajaran model realistic 
matematics education dengan metode guided note taking didukung media 
barang bekas pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri Tahun Ajaran 
2016/2017. Nilai post test adalah nilai tes yang diambil sesudah memberikan 
perlakuan. Post test diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol, dengan soal yang sama, pada materi bangun ruang. Post test bertujuan 
untuk melihat hasil belajar sampel, sesudah diberikan perlakuan. Data hasil nilai 
pretes disajikan dalam tabel 4.3 berikut: 
 
Tabel 4.3 
 
Nilai Post test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen Siswa Kelas V SD Negeri 



Ngadirejo III 
 
Nilai Post test 
 
Kelas KontrolNilai Post test 
 
Kelas EksperimenNoNama SiswaNilaiNoNamaNilai1A-I601B-I802A-I502B-
I603A-I603B-I804A-I604B-I705A-I705B-I906A-I506B-I707A-I607B-I808A-I608B-
I809A-I409B-I6010A-I7010B-I9011A-I6011B-I8012A-I6012B-I7013A-I5013B-
I6014A-I6014B-I8015A-I6015B-I8016A-I4016B-I6017A-I7017B-I9018A-I5018B-
I8019A-I6019B-I8020A-I7020B-I7021A-I6021B-I10022A-I7022B-I9023A-I6023B-
I8024A-I8024B-I90 
 
Dari data di atas sehingga diolah secara statistik seperti pada tabel 4.4 sebagai 
berikut: 
 
Tabel 4.4 
 
Statistik Nilai Pre test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen Siswa Kelas V SD 
Negeri Ngadirejo III 
 
StatisticsPost_Test_Kelas_KontrolPost_Test_Kelas_EksperimenNValid2424Mis
sing00Mean59,583377,9167Median60,000080,0000Mode60,0080,00Std. 
Deviation9,5458511,02533Minimum40,0060,00Maximum80,00100,00Sum1430,
001870,00 
 
Pada tabel 4.4 nilai statistik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 
siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo III diketahui bahwa mean untuk kelas kontrol 
59,58 sedangkan kelas eksperimen 77,9. Median untuk kelas kontrol 60 dan 
kelas eksperimen yaitu 80. Mode/Modus pada kelas kontrol 60 dan kelas 
eksperimen yaitu 80. Standard Deviation pada kelas kontrol 9,454585 
sedangkan pada kelas eksperimen 11,02533. Nilai minimum pada kelas konrol 
40 dan nilai minimum kelas eksperimen yaitu 60. Nilai maksimum pada kelas 
kontrol 80 dan nilai maksimum pada kelas eksperimen menunjukan nilai 100. 
Jumlah nilai total kelas kontrol 1430 sedangkan kelas eksperimen 1870. 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka data nilai kelas kontrol dan kelas 
eksperimen pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri berdasarkan total 
nilai yang diperoleh dari total nilai pada tampak pada diagram 4.1 berikut ini: 
 
Gambar 4.1 
 
Diagram Nilai Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
 
Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa data total nilai pre test kelas 
kontrol 1170 sedangkan nilai post test kelas kontrol 1230, jadi selisih nilai pre 



test dan post test kelas kontrol adalah 60. Sedangkan nilai pada pre test pada 
kelas eksperimen dengan model realistic matematics education dengan metode 
guided note taking didukung media barang bekas adalah 1430 sedangkan pada 
post test 1870, jadi selisih nilai pre test dan post test kelas eksperimen adalah 
440. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selisih kelas eksperimen pada 
pre test dan post tes lebih besar dari pada kelas kontrol. 
 
Analisis Data 
 
Untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan, dari perlakuan 
pembelajaran berbantuan alat peraga pada materi pecahan, digunakan uji-t. 
Sedangkan untuk menguji konstribusi perlakuan pembelajaran model realistic 
matematics education dengan metode guided note taking didukung media 
barang bekas terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
Data yang diperoleh berupa data nilai tes, yaitu pre test dan post test pada 
materi bangun ruang. Nilai tes yang diperoleh dari dua kelompok dianalisis 
dengan menggunakan uji-t dengan rumus t uji dua pihak. 
 
Uji Hipotesis 
 
Untuk melihat homogenitas sampel, data nilai hasil pre tes dua kelompok 
dianalisis dengan menggunakan uji-t. Apabila hasil menunjukkan tidak ada 
pengaruh yang signifikan maka dapat disimpulkan kedua kelompok sampel 
tersebut homogen, hal ini berarti sebelum dilakukan perlakuan, kedua kelompok 
sampel ini mempunyai kemampuan yang setara. Untuk menjawab pertanyaan 
"Apakah ada pengaruh kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 
menggunakan model realistic matematics education tanpa metode guided note 
taking didukung media barang bekas pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota 
Kediri? 
 
Untuk keperluan pengujian penulis membuat hipotesis penelitian sebagai 
berikut. 
 
Tabel 4.5 
 
Hasil Analisis Uji-T pada Skor Pre test Kelompok Kontrol dan Post test 
Kelompok Kontrol 
 
Paired Samples TestPaired DifferencesTdfSig. (2-tailed)MeanStd. DeviationStd. 
Error Mean95% Confidence Interval of the DifferenceLowerUpperPair 
1Pre_test_kelask_kontrol - Post_test_kelas_kontrol-10,83311,3892,325-15,643-
6,024-4,66023,000 
 
Dari tabel 4.5 dikethui hasil analisis uji-t pada skor pre test kelompok kontrol dan 
post test kelompok kontrol menunjukan nilai thitung -4,660 lebih kecil dengan 
ttabel 2,069 dengan taraf signifikan 0,00 0,005. Uji-t juga dapat dilihat pada nilai 



Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 0,05, maka Ho diterima artinya ada pengaruh 
penggunaan model realistic matematics education dengan metode guided note 
taking didukung media barang bekas terhadap kemampuan siswa 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III 
Kota Kediri. 
 
Sedangkan Analisis uji-t skor post test kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat 
dilihat pada tabel 4.6 berikut: 
 
Tabel 4.6 
 
Hasil Analisis Uji-T pada Skor Postes Kelas Kontrol dan Post test Kelas 
Eksperimen 
 
Paired Samples TestPaired DifferencestdfSig. (2-tailed)MeanStd. DeviationStd. 
Error Mean95% Confidence Interval of the DifferenceLowerUpperPair 
1Pre_tes_kelas_Eksperimen - Post_test_kelas_Eksperimen-21,6677,0201,433-
24,631-18,703-15,12123,000 
 
Dari tabel 4.6 diperoleh nilai thitung = -15,121 2,069 dari ttabel artinya thitung 
ttabel sehingga Ho diterima. Uji-t juga dapat dilihat pada nilai Sig. (2-tailed) 
sebesar 0,000 0,05 maka Ho diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara skor pre test kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 
sehingga peneliti dapat menerapkan perlakuan terhadap masing-masing kelas 
dengan mempertimbangkan keadaan awal yang sama. 
 
Pengujian pengaruh pretasi belajar kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
untuk melihat ada tidaknya pengaruh kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-
sifat bangun ruang dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada materi 
bangun ruang menggunakan model realistic matematics education dengan 
metode guided note taking didukung media barang bekas digunakan uji-t dua 
pihak. Hipotesis penelitian sebagai berikut:  
 
ha ="ada pengaruh penggunaan model realistic matematics education dengan 
metode konvensional (ceramah, tanya jawab) tanpa didukung media barang 
bekas terhadap kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 
pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri".  
 
Ho="tidak ada pengaruh penggunaan model realistic matematics education 
dengan metode konvensional (ceramah, tanya jawab) tanpa didukung media 
barang bekas terhadap kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri".  
 
Kriteria penerimaan Ho dan penolakan Ha pada -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel. Hasil 
analisis data yang diperoleh, seperti pada tabel berikut: 
 



Tabel 4.7 
 
Hasil Analisis Uji-t Dua Pihak, dari Nilai Hasil Belajar Kelompok Kontrol dan 
Kelompok Eksperimen. 
 
Independent Samples TestLevene's Test for Equality of Variancest-test for 
Equality of MeansFSig.TdfSig. (2-tailed)Mean DifferenceStd. Error 
Difference95% Confidence Interval of the DifferenceLowerUpperNilaiEqual 
variances assumed1,212,277-6,15946,000-18,333332,97686-24,32545-
12,34122Equal variances not assumed-6,15945,077,000-18,333332,97686-
24,32876-12,33791 
 
Berdasarkan nilai F pada Tabel 4.7, didapatkan nilai Fhitung = 1,212 Ftabel = 
3,28 maka Ho diterima. Uji homogenitas juga dapat dilihat dari nilai signifikansi 
sebesar 0,000 0,05 sehingga Ha diterima, terdapat pengaruh penggunaan 
menggunakan model model realistic matematics education dengan metode 
guided note taking didukung media barang bekas dibandingkan dengan yang 
menggunakan model realistic matematics education dengan metode 
konvensional (ceramah, tanya jawab) tanpa didukung media barang bekas 
terhadap kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada 
siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri. Pengaruh penggunaan model 
realistic matematics education dengan metode guided note taking didukung 
media barang bekas dibandingkan dengan yang menggunakan model realistic 
matematics education dengan metode konvensional (ceramah, tanya jawab) 
tanpa didukung media barang bekas dapat diamati dari nilai post test siswa 
kelas V SDN Ngadirejo kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol total nilai pre 
test kelas kontrol 1170 sedangkan nilai post test kelas kontrol 1230, jadi selisih 
nilai pre test dan post test kelas kontrol adalah 60. Sedangkan nilai pada pre 
test pada kelas eksperimen dengan model realistic matematics education 
dengan metode guided note taking didukung media barang bekas adalah 1430 
sedangkan pada post test 1870, jadi selisih nilai pre test dan post test kelas 
eksperimen adalah 440. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selisih 
kelas eksperimen pada pre test dan post test lebih besar dari pada kelas kontrol. 
 
Pembahasan 
 
Pengaruh penggunaan model realistic matematics education dengan metode 
guided note taking didukung media barang bekas terhadap kemampuan siswa 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III 
Kota Kediri. Hasil analisis uji-t pada skor pretes kelompok kontrol dan post test 
kelompok kontrol menunjukan nilai thitung 4,660 lebih kecil dengan ttabel 2,069 
dengan taraf signifikan 0,00 0,005, uji-t juga dapat dilihat pada nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0,000 0,05. Pengaruh penggunaan model realistic matematics 
education dengan metode guided note taking didukung media barang bekas 
terhadap kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada 
siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri merupakan salah satu inisiatif yang 



dilakukan peneliti dengan tujuan meningkatkan kemapuan siswa dalam 
mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan bangun ruang, dengan 
harapan siswa dapat dengan mudah mengidentifikasi bentuk- bentuk bangun 
ruang.  
 
Dari temuan peneliti mulai dari pelaksanaan pembelajaran di kelas V SDN 
Ngadirejo III ditemukan bahwa pembelajaran model realistic matematics 
education dengan metode guided note taking didukung media barang bekas 
berpengaruh sangat baik dari siswa, ini dapat dilihat dari prestasi belajar siswa 
yang semakin baik. Hal ini dikarenakan dalam model realistic matematics 
education dengan metode guided note taking didukung media barang bekas, 
guru menyiapkan bahan ajar dan membimbing siswa dalam pembelajaran 
dengan membagikan soal-soal yang disusun dalam bentuk LKS yang sifatnya 
menuntun atau mengidentifikasi dari suatu pernyataan. Sehingga memudahkan 
siswa mendapatkan jawaban dari soal-soal yang ada pada LKS. Siswa merasa 
tertarik dan terpancing untuk memikirkan jawaban-jawaban yang tepat yang 
harus diisi dari soal-soal yang ada, sehingga dalam kegiatan pembelajaran 
siswa terlihat aktif, serius dan teliti mengisi jawaban-jawaban pada LKS. Jadi 
penerapan pembelajaran model realistic matematics education dengan metode 
guided note taking didukung media barang bekas pada materi sifat-sifat bangun 
ruang.  
 
Pengaruh penggunaan model Realistic Matematics Education dengan metode 
konvensional (ceramah,tanya jawab) tanpa didukung media barang bekas 
terhadap kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada 
siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri. 
 
Dari hasil analisis data yang diperoleh diperoleh nilai thitung = 15,121 2,069 dari 
ttabel artinya -ttabel thitung ttabel sehingga Ho diterima. Uji-t juga dapat dilihat 
pada nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 0,05 maka Ho diterima artinya tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan antara skor pre test kelas eksperimen 1 dan 
kelas eksperimen 2 sehingga peneliti dapat menerapkan perlakuan terhadap 
masing-masing kelas dengan mempertimbangkan keadaan awal yang sama. Uji 
pengaruh pretasi belajar kelompok kontrol dan kelompok eksperimen untuk 
melihat ada tidaknya pengaruh kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat 
bangun ruang dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada materi 
bangun ruang menggunakan model realistic matematics education dengan 
metode guided note taking didukung media barang bekas. 
 
Terdapat pengaruh penggunaan menggunakan model realistic matematics 
education dengan metode guided note taking didukung media barang bekas 
dibandingkan dengan yang menggunakan model realistic matematics education 
dengan metode konvensional (ceramah, tanya jawab) tanpa didukung media 
barang bekas terhadap kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri. 
 



Penggunaan menggunakan model model realistic matematics education dengan 
metode guided note taking didukung media barang bekas dibandingkan dengan 
yang menggunakan model realistic matematics education dengan metode 
konvensional (ceramah, tanya jawab) tanpa didukung media barang bekas 
dapat diamati dari nilai post test siswa kelas V SDN Ngadirejo kelas eksperimen 
dan siswa kelas kontrol total nilai pre test kelas kontrol 1170 sedangkan nilai 
post test kelas kontrol 1230, jadi selisih nilai pre test dan post test kelas kontrol 
adalah 60. Sedangkan nilai pada pre test pada kelas eksperimen dengan model 
realistic matematics education dengan metode guided note taking didukung 
media barang bekas adalah 1430 sedangkan pada post test 1870, jadi selisih 
nilai pre test dan post test kelas eksperimen adalah 440. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa selisih kelas eksperimen pada pre test dan post test 
lebih besar dari pada kelas kontrol. 
 
BAB V 
 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis sebagaimana dikemukakan pada 
bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
Siswa kelas V SDN Ngadirejo III Tahun Pelajaran 2016/2017 kurang mampu 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang tanpa menggunakan model Realistic 
Matematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung media 
barang bekas. Hal ini terbukti dengan rata-rata nilai yang diperoleh kurang dari 
KKM ≤ 75 yaitu 73,65.  
 
Siswa kelas V SDN Ngadirejo III Tahun Ajaran 2016/2017 mampu 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang dengan menggunakan Model Realistic 
Matematics Education dengan metode Guided Note Taking didukung media 
barang bekas. Hal tersebut terbukti dengan rata-rata nilai yang diperoleh lebih 
dari KKM ≥75 yaitu 83,80.  
 
Ada pengaruh menggunakan model Realistic Matematics Education dengan 
metode Guided Note Taking didukung media barang bekas dibandingkan tanpa 
menggunakan model Realistic Matematics Education dengan metode Guided 
Note Taking didukung media barang bekas terhadap kemampuan 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III 
Kota Kediri Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Implikasi  
 
Berdasarkan temuan hasil penelitian sebagaimana di simpulkan di atas dapat 
dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut : 



 
Implikasi Teoritis  
 
Berdasarkan penelitian yang telah disimpulkan di atas, pembelajaran dengan 
menggunakan model Realistic Matematics Education dengan metode Guided 
Note Taking didukung media barang bekas terhadap kemampuan 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, membuat siswa dapat 
mengembangkan daya kreativitas dalam memecahkan suatu masalah, 
memotivasi guru supaya lebih aktif dan kreatif, antara kelompok maupun 
individu jauh lebih akrab, dengan didukung media barang bekas memiliki 
berbagai macam jenis media. Media barang bekas dapat membantu guru dalam 
proses pembelajaran karena media tersebut mudah dicari, konkret, dapat 
mengatasi ruang dan waktu juga kegiatan belajar mengajar lebih hidup, siswa 
lebih aktif, memberikan stimulus kepada siswa dalam berpikir kreatif karena 
pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi secara langsung. 
 
Implikasi Praktis  
 
Bagi guru, dapat menggunakan model Realistic Matematics Education dengan 
metode Guided Note Taking didukung media barang bekas dapat digunakan 
untuk mengajarkan materi mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Dengan 
menggunakan model Realistic Matematics Education dengan metode Guided 
Note Taking didukung media barang bekas, guru dituntut lebih kreatif, sehingga 
dalam membuat hand out guru harus benar-benar memikirkan efektivitas dan 
efisien waktu sehingga pada saat penelitian siswa dapat mengisi hand out yang 
telah disediakan guru dengan tepat.  
 
Bagi siswa, dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) 
dengan cara melakukan diskusi kelompok dan menyampaikan pendapat 
sehingga mampu meningkatkan kemampuan terhadap materi mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun ruang. 
 
Saran-saran  
 
Beradasarkan simpulan di atas peneliti memberikan saran-saran sebagai 
berikut. 
 
Bagi Guru  
 
Pendidik seharusnya memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan 
kompetensi karakteristik siswa. Dalam penerapannya pun tidak semua model 
pembelajaran selalu tepat untuk semua materi, maka dari itu pedidik harus 
pandai dalam menggunakan model pembelajaran yang tepat agar kemampuan 
siswa bisa lebih baik serta termotivasi dan tujuan pemeblajaran dapat tercapai. 
 
Bagi Kepala Sekolah  



 
Kepala sekolah hendaknya memberikan pengarahan dan motivasi kepada guru-
guru supaya dapat menggunakan model pembelajaran yang aktif dan 
menyenangkan. Saran dan prasarana yang mendukung berjalannya 
pembelajaran terutama kedisiplinan guru agar dapat meningkatkan 
kompetensinya sehingga proses pembelajaran dpaat berjalan dengan baik.  
 
Bagi Peneliti  
 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel penelitian yang baru pada 
mata pelajaran selain Ilmu Pengetahuan Alam.  
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MASALAH : 
 
Apakah ada pengaruh tanpamenggunaan model Realistic Matematics 
Educationdengan Metode Guided Note Taking didukung Media Barang 
Bekasterhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang diterapkan 
pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 
Apakah ada pengaruhmenggunakan modelRealistic Matematics 
Educationdengandengan Metode Guided Note Taking didukung Media Barang 
Bekas terhadap kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada 
siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 
Adakah perbedaan pengaruh penggunaan model Realistic Matematics 
Education dengan Metode Guided Note Taking didukung media Barang Bekas 
dibandingkan dengan tanpa menggunakan menggunaan model Realistic 

https://kumpulanskripsidankaryailmiah.blogspot.com/p/blog-page_22.html


Matematics Education dengan Metode Guided Note Taking didukung media 
Barang Bekaspada siswa kelas V SDN Ngadirejo III Kota Kediri? 
 
KAJIAN EMPIRIS : 
 
Anti Ichwatun, NIM 113911051 dengan judul "Pengaruh Metode RME (Realistic 
Mathematic Education) Berbasis Scientific Approach terhadap hasilbelajar siswa 
pada maple 
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Matematika materi sifat - sifat bangun ruan 

g Kelas III MIN NU O5 Tamangede Kec . Gumuh Kab . Kendal Tahun Ajaran 
2015/2016". 
 
Meilina (2013), telah melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan 
Pendekatan Realistic mathematics Education (RME) untuk Meningkatkan 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada soal Cerita Perbandingan 
". 
 
Parti (2010), telah melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pembelajaran 
Matematika dengan menggunakan metode Guide NoteTaking terhadap Prestasi 
Belajar Matematika pada bangun datar ditinjau dari keaktifan siswa kelas VII 
SEMESTER II di SMPN KARTASURA". 
 
KAJIAN TEORI : 
 
Model Realistic Matematics Education di sini tidak selalu terkait dengan dunia 
nyata, tetapi penyajian masalah dalam konteks yang dapat dijangkau siswa. 
Konteks dapat dunia nyata, dunia fantasi, atau dunia matematik formal asalkan 
nyata dalam fikiran siswa. 
 
Metode Guided Note Taking mempuyai pengertian suatu garis haluan untuk 
bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. 
Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bias diartikan sebagai pola-pola 
umum kegiatan guru dengan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar 
mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Syaiful Bahri, 2002 :5). 
 
Kita sering mendengar dan membaca kata media tetapi alangkah baiknya jika 
kita pahami yang dimaksud dengan media. Menurut Djamarah(2006:120) kata 
'media' berasal dari bahasa Latindan 
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merupakan bentuk jamak dari kata 'medium', 

yang berarti 'perantara atau pengantar' sehingga dapat diartikan bahwa media 
adalah merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. 
 
KESIMPULAN : 
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Secara konseptual dalam pembelajaran dengan menggunakan Model Realistic 
Matematics Education dengan Metode Guided Note Taking didukung media 
Barang Bekas dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun karena Model Realistic Matematics Education dengan Metode 
Guided Note Taking didukung media Barang Bekas menggunakan model 
pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 
menyenangkan sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar. 
 
HIPOTESIS : 
 
Ada pengaruh penggunaanmodel Realistic Matematics Education terhadap 
kemampuan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V 
SDN Ngadirejo III Kota Kediri. 
 
Ada pengaruh penggunaanMetode Guided Note Taking terhadap kemampuan 
siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN 
Ngadirejo III Kota Kediri. 
 
Terdapat perbedaan pengaruh penggunaan menggunakan model model 
Realistic Matematics Education dengan Metode Guided Note Taking didukung 
media Barang Bekas dibandingkan dengan yang menggunakan modelRealistic 
Matematics Education dengan Metode Konvensional(ceramah,Tanya jawab) 
tanpa didukung media Barang Bekas terhadap kemampuan siswa 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V SDN Ngadirejo III 
Kota Kediri. 
 
R1 X O1 
 
R2 O2 
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