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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka penggunaan 

model pembelajaran tipe jigsaw berbantuan alat peraga pipet/sedotan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi bangun datar kelas IV. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan pengujian hipotesis 

dengan bantuan program SPSS 20.00 for windows dengan menggunakan 

teknik uji Independent Sample T-Test pada taraf signifikansi 5%, diperoleh 

nilai        ≥       (5.810≥ 2,101), dan nilai sig ≤ 0,05 (0.000 ≤ 0,05). Maka 

Ho ditolak dan Ha terima. 

Hal ini menunjukkan, bahwa hipotensi nol ( Ho) yang berbunyi tidak 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan alat peraga pipet/sedotan 

terhadap hasil belajar siswa pada materi bangun datar kelas IV Tahun 

Pelajaran 2020/2021, dinyatakan ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) 

yang berbunyi teradapat pengaruh penggunaan model pembelajaran 

kooperatif  tipe jigsaw berbantuan alat peraga pipet/sedotan terhadap hasil 

belajar siswa pada materi bangun datar kelas IV Tahun Pelajaran 2020/2021, 

dinyatakan diterima. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan adalah sebagai  berikut: 

1. Bagi Guru, hendaknya pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan alat peraga pipet/sedotan, 

dapat dijadikan alternatif metode pembelajaran yang digunakan dalam 

materi bangun datar. 

2. Bagi Kepala Sekolah, pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan alat peraga pipet/sedotan, 

perlu dikembangkan dan didukung dengan penyediaan sarana dan 

prasarana yang menunjang sehingga kualitas peserta didik dan sekolah 

dapat meningkatkan dengan baik. Serta dapat memberikan manfaat yang 

lebih banyak dan lebih baik untuk bidang pendidikan. 

3. Bagi Mahasiswa, yang akan melakukan penelitian dapat memperbaiki 

kekurangan yang terjadi dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian 

selanjutnya lebih baik 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya atau Para peneliti lain, diharapkan terus 

mengembangkan penelitian eksperimen ini karena penelitian ekperimen 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar. 
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LAMPIRAN 1. RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS EKSPERIMEN 

 

 Satuan Pendidikan        : SD Negeri 3 Batu Kumbung 

 Kelas/ Semester            : 4/2 

 Materi                  : Keliling dan Luas Persegi, Persegi Panjang dan 

Segitiga 

 Alokasi Waktu              : 2 X 35 Menit 

 Pertemuan Ke                : 1 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri  

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan: Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9. Menjelaskan dan menentukan keliling 

dan luas persegi, persegi panjang, dan 

segitiga serta hubungan pangkat dua 

3.9.1 Menjelaskan pengertian  dari persegi dan 

persegi panjang 

3.9.2  Menjelaskan  macam-macam bangun 
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dengan akar pangkat dua. datar. 

3.9.3 Menjelaskan sifat-sifat bangun datar 

3.9.4 Siswa dapat menentukan konsep keliling 

persegi yang di tentukan panjang sisinya 

3.9.5 Siswa dapat menentukan  persegi panjang 

yang ditentukan sisinya 

3.9.6 Siswa dapat menentukan konsep luas 

persegi panjang yang ditentukan panjang 

sisinya 

4.9. Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga termasuk 

melibatkan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua 

4.9.1  Menyelesaikan masalah berkaitan dengan 

persegi, persegi panjang, dan segitiga  

 

 

C. TUJUAN 

1. Me lalui penjelasan guru siswa mampu memahami arti  dari bangun datar. 

2. Melalui penjelasan guru siswa mampu menjelaskan tentang macam-

macam bangun datar. 

3. Melalui diskusi dan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi berbagai 

bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

4. Melalui penjelasan guru siswa mampu menyebutkan sifat-sifat dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

5. Melalui penjelasan guru siswa mampu memahami rumus-rumus dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

D. MATERI 

Persegi dan persegi panjang  

E. METODE PEMBELAJARAN 

     Metode Pembelajaran   : Penugasan, Pengamatan, Tanya Jawab 

F. SUMBER DAN  MEDIA 

Buku Pedoman Guru Kelas IV dan Buku Siswa Kelas IV 
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G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 

kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang 

siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa 

yang hari ini datang paling awal. 

 Siswa dan guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi dengan menanyakan bentuk-bentuk bangun datar 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab dan dikaitkan  dengan 

tujuan pembelajaran hari ini. 

  

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang berbagai 

pengertian dan sifat bangun datar  

 Mengenal Macam-macam Bangun Datar 

1) Persegi 

Pengertian Persegi adalah segiempat yang sisinya sama 

panjang dan keempat sudutnya yang sama besar. 

 

2) persegi panjang 

 
Persegi panjanng adalah bangun datar dua dimensi yang 

mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang, dan 

memiliki empat buah titik sudut siku-siku. 

 

 Guru menjelaskan konsep petunjuk mencari keliling 

persegi dan persegi panjang 

50 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Guru menjelaskan konsep petunjuk mencari luas persegi 

dan persegi panjang 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh guru 

 Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum dipahami 

 Guru menjelaskan pertanyaan siswa 

 Guru memberikan soal yang berkaitan dengan luas dan 

keliling bangun datar persegi dan persegi panjang. 

 Siswa menyelesaikan soal tentang luas dan keliling bangun 

datar persegi dan persegi panjang. 

 Guru membimbing siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan, dengan cara berjalan mendekati dari satu siswa 

ke siswa lain untuk memastikan bahwa setiap siswa 

mengerti. 

 Siswa mengkomunikasikan hasil kerjanya di depan kelas. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru meberikan penguatan materi tentang bangun datar 

 Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan 

motivasi untuk menambah semangat belajar siswa 

 Guru menyampaikan tugas dirumah, kerja sama dengan 

orang tua 

 Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa 

 

10 menit 

 

Guru kelas IV             

Mataram,……………2020 

SDN 3 Batu Kumbung             Peneliti 

 

………………….      …………………… 

NIP        NIM 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

…………………. 

                                                                 NIP 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan       : SD Negeri 3 Batu Kumbung 

 Kelas/ Semester           : 4/2 

 Materi                         :Bangun Datar 

 Alokasi Waktu             : 2 X 35 Menit 

 Pertemuan Ke               : 2 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri  

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan: Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9. Menjelaskan dan menentukan keliling 

dan luas persegi, persegi panjang, dan 

segitiga serta hubungan pangkat dua 

3.9.1 Menjelaskan pengertian  dari segitiga. 

3.9.2  Menjelaskan  macam-macam bangun 
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dengan akar pangkat dua. datar. 

3.9.3 Menjelaskan sifat-sifat bangun datar dari 

segitiga 

3.9.4 Siswa dapat menentukan konsep keliling 

segitiga yang di tentukan panjang sisinya 

3.9.5 Siswa dapat menentukan konsep luas 

segitiga yang ditentukan panjang sisinya. 

4.9. Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga termasuk 

melibatkan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua 

4.9.1  Menyelesaikan masalah berkaitan dengan 

segitiga  

 

 

C. TUJUAN 

1. Me lalui penjelasan guru siswa mampu memahami arti  dari bangun datar. 

2. Melalui penjelasan guru siswa mampu menjelaskan tentang macam-

macam bangun datar. 

3. Melalui diskusi dan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi berbagai 

bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

4. Melalui penjelasan guru siswa mampu menyebutkan sifat-sifat dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

5. Melalui penjelasan guru siswa mampu memahami rumus-rumus dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

C. MATERI 

            Segitiga 
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D. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode Pembelajaran   : Penugasan, Pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi 

menggunakan model kooperatif tipe jigsaw 

E. SUMBER DAN  MEDIA 

       Buku Pedoman Guru Kelas IV dan Buku Siswa Kelas IV 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 

kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang 

siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa 

yang hari ini datang paling awal. 

 Siswa dan guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi dengan menanyakan bentuk-bentuk bangun datar 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab dan dikaitkan  dengan 

tujuan pembelajaran hari ini.  

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang berbagai 

pengertian dan sifat bangun datar  

 Mengenal Macam-macam Bangun Datar 

3) segitiga 

 

Segitiga adalah bangun datar yang terbentuk oleh tiga buah 

titik yang tidak segaris. 

 Guru menjelaskan konsep petunjuk mencari keliling 

segitiga 

50 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 Guru menjelaskan konsep petunjuk mencari luas segitiga 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh guru 

 Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum dipahami 

 Guru menjelaskan pertanyaan siswa 

 Guru memberikan penjelasan  mengenai cara kerja 

kelompok menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw 

 Siswa dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing 

kelompok terdiri atas 3 siswa dan mempunyai kamampuan 

berbeda yang disebut kelompok asal. Masing-masing 

kelompok mendapatkan 3 materi diskusi dan masing-

masing anggota bertanggung jawab atas 1 materi diskusi. 

 Siswa yang mempunyai materi yang sama dari semua 

kelompok akan bergabung menjadi satu  kelompok yang 

disebut kelompok ahli. Setelah kelompok terbentuk guru 

memberikan LKS untuk jadi bahan diskusi. Kelompok ahli 

terbentuk sebagai berikut; 

 Kelompok A 

Mendiskusikan tentang bangun datar pada persegi 

dengan menggunakan alat peraga pipet 

 Kelompok B 

Mendiskusikan tentang bangun datar pada persegi 

panjang menggunakan alat peraga pipet 

 Kelompok C 

Mendiskusikan tentang bangun datar pada segita 

menggunakan alat peraga pipet 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

 Setelah kelompok ahli selesai berdiskusi, tiap anggota 

kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada 

anggota kelompoknya tentang materi yang telah dikuasai. 

 Masing-masing kelompok mempersentasikan secara lisan 

kepada teman-temannya tentang bangun datar yang telah 

didiskusikan. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru meberikan penguatan materi tentang bangun datar 

 Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan 

motivasi untuk menambah semangat belajar siswa 

 Guru menyampaikan tugas dirumah, kerja sama dengan 

orang tua 

 Salam san do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa 

 

10 menit 

 

Guru kelas IV                 

Mataram,……………2020 

SDN 3 Batu Kumbung             Peneliti 

 

 

………………….      …………………… 

NIP        NIM 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

………………                         
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS KONTROL 

SatuanPendidikan     : SD Negeri 2 Batu  Kumbung 

 Kelas/ Semester         : 4/2 

 Materi                      : persegi dan persegi panjang 

 Alokasi Waktu           : 2 X 35 Menit 

 Pertemuan Ke            : 1 

A. KOMPETENSI INTI 

1.   Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2.   Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri  

 dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3.   Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4.   Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan: Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9. Menjelaskan dan menentukan keliling 

dan luas persegi, persegipanjang, dan 

segitiga serta hubungan pangkat dua 

3.9.1Menjelaskan pengertian dari persegi dan 

persegi panjang. 
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dengan akar pangkat dua  3.9.2  Menjelaskan  macam-macam bangun 

datar. 

3.9.3  Menjelaskan sifat-sifat bangun datar 

3.9.4  Siswa dapat menentukan konsep keliling 

persegi yang di tentukan panjang sisinya 

3.9.5  Siswa dapat menentukan  persegi panjang    

yang ditentukan sisinya 

3.9.6  Siswa dapat menentukan konsep luas 

persegi panjang yang ditentukan panjang 

sisinya 

4.9. Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga termasuk 

melibatkan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua 

4.9.1Menyelesaikan masalah berkaitan dengan 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

  

C. TUJUAN 

1. Melalui  penjelasan guru siswa mampu memahami arti  dari bangun datar. 

2. Melalui  penjelasan guru siswa mampu menjelaskan tentang macam-

macam bangun datar. 

3. Melalui diskusi dan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi berbagai 

bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga tanpa menggunakan 

media. 

4. Melalu penjelasan guru siswa mampu menyebutkan sifat-sifat dari persegi, 

persegi panjang, dan segitiga. 

5. Melalui penjelasan guru siswa mampu memahami rumus-rumus dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 
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D. MATERI 

Persegi dan persegi panjang 

E. METODE 

 Metode: ceramah,Tanya Jawab, dan Diskusi menggunakan model QSH 

F. SUMBER DAN  MEDIA 

Buku Pedoman Guru Kelas IV dan Buku Siswa Kelas IV 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 

kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang 

siswa. 

 Siswa dan guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi dengan menanyakan bentuk-bentuk bangun datar. 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab dan dikaitkan  dengan 

tujuan pembelajaran hari ini. 

10 

 Menit 

Kegiatan 

Inti 

 Siswa membaca materi tentang bangun datar 

 Siswa mengamati penjelasan guru tentang berbagai pengertian 

dan sifat bangun datar. 

 Mengenal Macam-macam Bangun Datar 

1) Persegi 

Pengertian Persegi adalah segiempat yang sisinya sama 

panjang dan keempat sudutnya siku-siku 

 

     50             

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

2) persegipanjang 

 

Persegi panjanng adalah bangun datar dua dimensi yang 

mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang, dan 

memiliki empat buah titik sudut siku-siku. 

 Guru menjelaskan konsep petunjuk mencari keliling 

persegi dan persegi panjang 

 Guru menjelaskan konsep petunjuk mencari luas persegi 

dan persegi panjang 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh guru 

 Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum dipahami 

 Guru menjelaskan pertanyaan siswa 

 Guru membagi kelompok kepada siswa dibagi menjadi 3 

kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 3 

siswa. 

 Siswa mencoba berdiskusi dengan temannya tentang 

bangun datar seperti persegi dan persegi panjang 

 Guru menerapak model pembelajaran QSH (Qustions 

Student Have) yaitu: 

 Masing-masing siswa mendapat satu kertas ukuran  

kecil 

 Siswa diminta untuk menuliskan satu pertanyaan 

apa saja yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran 

 Setelah semuanya selesai membuat pertanyaan, 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

kertas tersebut diputar searah jarum jam 

 Siswa menerima kertas dari kelompok lain, 

kemudian diminta untuk membaca pertanyaan yang 

ada, jika pertanyaan itu juga ingin diketahui 

jawabannya centang, jika tidak ingin diketahui, 

berikan langsung kepada teman disampingnya, 

begitu seterusnya sampai kertas kembali 

kepemiliknya. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi tentang bangun datar  

 Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan 

motivasi untuk menambah semangat belajar siswa 

 Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.  

10 menit 

 

Guru kelas IV      Mataram,……………2020 

SDN 2 BatuKumbung     Peneliti 

 

 

………………….      …………………… 

NIP        NIM 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

…………………. 

NIP 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan       : SD Negeri 2 Batu Kumbung 

 Kelas/ Semester           : 4/2 

 Materi                         :  Segitiga 

 Alokasi Waktu             : 2 X 35 Menit 

 Pertemuan Ke               : 2 

A. KOMPETENSI INTI 

1.  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3.   Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4.   Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan: Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9. Menjelaskan dan menentukan keliling 

dan luas persegi, persegipanjang, dan 

3.9.1 Menjelaskan pengertian dari segitiga. 



 
 

86 

 

segitiga serta hubungan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua  

3.9.2  Menjelaskan  macam-macam bangun 

datar. 

3.9.3  Menjelaskan sifat-sifat bangun datar dari 

segitiga  

3.9.4  Siswa dapat menentukan konsep keliling 

segitiga yang di tentukan panjang sisinya 

3.9.5  Siswa dapat menentukan konsep luas 

segitiga yang ditentukan panjang sisinya. 

4.9. Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan  keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, dan segitiga termasuk 

melibatkan pangkat dua dengan akar 

pangkat dua 

4.9.1  Menyelesaikan masalah berkaitan dengan  

segitiga. 

  

C. TUJUAN 

2. Melalui  penjelasan guru siswa mampu memahami arti  dari bangun datar. 

1. Melalui  penjelasan guru siswa mampu menjelaskan tentang macam-

macam bangun datar. 

2. Melalui diskusi dan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi berbagai 

bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga tanpa menggunakan 

alat peraga. 

3. Melalu penjelasan guru siswa mampu menyebutkan sifat-sifat dari persegi, 

persegi panjang, dan segitiga. 

4. Melalui penjelasan guru siswa mampu memahami rumus-rumus dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

D. MATERI 

Segitiga 
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E.  METODE 

Metode    : ceramah, Penugasan,Tanya Jawab, dan Diskusi menggunakan 

model QSH 

F. SUMBER DAN  MEDIA 

Buku Pedoman Guru Kelas IV dan Buku Siswa Kelas IV 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 

kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang 

siswa. 

 Siswa dan guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi dengan menanyakan bentuk-bentuk bangun datar. 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab dan dikaitkan  dengan 

tujuan pembelajaran hari ini. 

  10 

 Menit 

Kegiatan 

Inti 

 Siswa membaca materi tentang bangun datar 

 Siswa mengamati penjelasan guru tentang berbagai 

pengertian dan sifat bangun datar. 

 Mengenal Macam-macam Bangun Datar 

 segitiga 

 

Segitiga adalah bangun datar yang terbentuk oleh tiga buah 

titik yang tidak segaris. 

 Guru menjelaskan konsep petunjuk mencari keliling 

50 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

persegi, persegi panjang, dan segitiga 

 Guru menjelaskan konsep petunjuk mencari luas persegi, 

persegi panjang, dan segitiga 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh guru 

 Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum dipahami 

 Guru menjelaskan pertanyaan siswa 

 Guru membagi kelompok kepada siswa dibagi menjadi 3 

kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 3 

siswa. 

 Siswa mencoba berdiskusi dengan temannya tentang 

bangun datar segitiga. 

 Guru menerapkan model pembelajaran QSH (Quistions 

Student Have) yaitu: 

 Masing-masing siswa mendapat satu kertas ukuran  

kecil 

 Siswa diminta untuk menuliskan satu pertanyaan 

apa saja yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran 

 Setelah semuanya selesai membuat pertanyaan, 

kertas tersebut diputar searah jarum jam 

 Siswa menerima kertas dari kelompok lain, 

kemudian diminta untuk membaca pertanyaan yang 

ada, jika pertanyaan itu juga ingin diketahui 

jawabannya centang, jika tidak ingin diketahui, 

berikan langsung kepada teman disampingnya, 

begitu seterusnya sampai kertas kembali 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

kepemiliknya. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi tentang bangun datar  

 Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan 

motivasi untuk menambah semangat belajar siswa 

 Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.  

     10 

    Menit 
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LAMPIRAN 2. LKS 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah nama kelompok  ahli dan kelas di kolom yang telah di 

sediakan. 

2. Isilah kegiatan-kegiatan dibawah ini dengan memperhatikan 

instruksi kegiatan yangtelah diberikan 
 

                      

Hari ini kita akan belajar tentang persegi. 

Pengertian Persegi adalah segiempat yang sisinya 

sama panjang dan keempat sudutnya yang sama 

besar.Adapun sifat-sifat persegi adalah: 

 Memiliki 4 sisi sama panjang 

 Memiliki 4 sudut siku-siku 

 Mempunyai  4  sudut 

 

 

 

Nama kelompok 
: 

Skor 

Kelas: 

Ayo pahami 
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Petunjuk kerja 

1. Bersama dengan kelompokmu lakukan kegiatan berikut secara 

bersama-sama 

2. Isilah soal cerita berikut dengan menggunakan pipet/sedotan dan 

kertas berpetak yang telah guru  persiapkan. 

3. Kerjakan soal berikut dengan teliti dan cermat. 
 

Aktivitas kelompok  

1. a. Buatlah sebuah persegi seperti gambar di bawah ini dengan 
menggunakan pipet/sedotan dan kertas berpetak yang telah 
disediakan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini ! 
perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambilah 4 buah sedotan yang telah disediakan untuk membentuk  

bangun datar dengan sisi yang sama panjang. 

 Tempelkan pada setiap sudut bangun datar yang telah dibentuk 

Ayo 

Berkelompok 

 

Persegi 
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dengan pipet/sedotan 

 Rapikan setiap sudut bangun datar yang telah dibentuk dengan 

cara  mengguntingnya 
b. Tentukan jumlah sisi kotak satuan pada persegi yang telah dibuat.... 

 Jumlah kotak satuan sebelah kanan, kiri, depan, belakang 
adalah…… 
 

c. Tentukan jumlah sudut pada persegi yang telaah dibuat.. 
 Jumlaah sudut pada persegi adalah….. 

 

2. Menentukan keliling dan luas  persegi, ambilah  

pipet/sedotan yang telah dibentuk menjadi persegi dan  

tentukanlah keliling  persegi  menggukan kotak persegi yang 

telah disediakan. 

a. Amati dan tulislah keliling dan luas dari bangun 

datar yang  telah kalian buat dengan menghitung 

satuan pada kertas berpetak ! 

 Keliling persegi = ... + ... + ... + ... 

keliling persegi= .... 

 luas persegi =.....  x .....  

luas persegi= .... 

3. Rini membentuk bangun datar persegi dari sebuah 

pipet/sedotan  yang memiliki sisi sama panjang 

4cm.Mari bantu rini untuk menghitung keliling dan luas 

pipet/sedotan yang berbentuk persegi tersebut.... 

               4 cm 

4cm 4 cm  

               4 cm 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah nama kelompok ahli dan kelas di kolom yang telah 

disediakan. 

2. Isilah kegiatan-kegiatan dibawah ini dengan 

memperhatikan instruksi kegiatan yangtelah diberikan 
 

 

Hari ini kita akan belajar tentang persegi 

panjang. Pengertian Persegi panjang adalah 

segiempat yang sisinya sama panjang dan 

keempat sudutnya yang sama besar. Adapun 

sifat-sifat persegi panjang adalah: 

 Memiliki 2 dua pasang sisi yang 

berhadapan sama panjang  dan sejajar 

 Mempunyai sisi panjang  dan sisi lebar 

 Mempunyai 4 buah sudut siku-siku 

 

 

 

 

Nama kelompok 
: 

Skor 

Kelas: 

Ayo pahami  
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Petunjuk kerja 

1. Bersama dengan kelompokmu lakukan kegiatan berikut secara 

bersama-sama. 

2. Isilah soal cerita berikut dengan menggunakan pipet/sedotan  

dan kertas berpetak yang telah guru  persiapkan. 

3. Kerjakan soal berikut dengan teliti dan cermat. 

 

 

1. a. Buatlah sebuah persegi panjang dari pipet/sedotan dan kertas 
berpetak yang telah disediakan.... 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambilah 4 buah sedotan yang telah disediakan untuk membentuk  

bangun datar dengan membuat  segiempat dan ditempelkan 

dikertas berpetak yang mempunyai 2 pasang   sisi yang 

berhadapan sama panjang dan sejajar. 

Ayo 

Berkelompok 

Persegi panjang 

 

Aktivitas  

kelompo
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 Tempelkan pada setiap sudut bangun datar yang telah dibentuk 

dengan pipet/sedotan 

 Rapikan setiap sudut bangun datar yang telah dibentuk dengan 

cara  mengguntingnya 

 Berapa jumlah sisi dan sudut pada persegi panjang yang telah 

dibuat.... 

4. Menentukan keliling dan luas  persegi,panjang ambilah  

pipet/sedotan yang telah dibentuk menjadi persegi dan  

tentukanlah keliling  persegi  panjang menggunakan kotak 

persegi yang telah disediakan dan tempelkan pada kertas 

berpetak dengan membentuk persegi panjang. 

a. Amati dan tulislah keliling dan luas dari bangun 

datar yang  telah kalian buat dengan menghitung 

satuan pada kertas berpetak !  

 Keliling persegi panjang  = ... + ... + ... + ... 

keliling persegi panjang  = .... 

 luas persegi panjang               =.....  x .....   

luas persegi  panjang             = .... 

5. putri  membentuk bangun datar persegi panjang  dari 

sebuah pipet/sedotan  yang memiliki panjang 6cm dan 

lebar 3cm. Mari bantu putri untuk menghitung keliling 

dan luas pipet/sedotan yang berbentuk persegi panjang 

tersebut.... 

 

   3cm 

             6cm 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Petunjuk Pengisian 

a. Tulislah nama kelompok ahli dan kelas di kolom yang 

telahdisediakan. 

b. Isilah kegiatan-kegiatan dibawah ini dengan 

memperhatikan instruksi kegiatan yangtelah diberikan 
 

                  

   Hari ini kita akan belajar tentang segitiga. 

Pengertian segitiga adalah bangun datar yang 

terbentuk dari tiga ruas garis dan memiliki tiga 

sudut. Sifat-sifat dari bangun datar segitiga 

adalah: 

i. Mempunyai tiga titik sudut. 
ii. Mempunyai tiga sisi. 

iii. Jumlah sudut segitiga besarnya 1800 
 

 

 

 

 

 

 

Nama 
kelompok : 

Skor 

Kelas: 

Ayo pahami  
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Petunjuk kerja 

1. Bersama dengan kelompokmu lakukan kegiatan berikut secara 

bersama-sama 

2. Isilah soal cerita berikut dengan menggunakan pipet/sedotan 

dan kertas berpetak yang telah guru persiapkan. 

3. Kerjakan soal berikut dengan teliti dan cermat. 

 

Aktivitas kelompok 

1. a. Buatlah sebuah segitiga dari pipet/sedotan dan kertas 

berpetak  yang telah disediakan.... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambilah3 buah sedotan yang telah disediakan dan tempelken 

pada kertas berpetak  untuk membentuk  bangun datar segitiga. 

Ayo 

Berkelompok 

segitiga 
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 Tempelkan  pada setiap sudut bangun datar yg telah dibentuk 

dengan pipet/sedotan 

 Rapikan setiap sudut bangun datar yang telah dibentuk dengan 

cara  mengguntingnya 
b.Berapa jumlah sisi dan sudut pada segitiga yang telah dibuat.... 
 

2. Menentukan keliling segitiga, ambilah  pipet/sedotan yang telah dibentuk 
menjadi segitiga dan  tentukanlah keliling segitiga menggukan kotak persegi 
yang telah disediakan. 
a. Amati dan tulislah ukuran pada masing-masing sisi 

sebuah segitiga tersebut! 

 Keliling segitiga = ... + ... + ...  

 Keliling segitiga =.... 

b. Jika setiap sisi untuk keliling segitiga dinamakan 

dengan sisi a, sisi b, sisi c, maka rumus keliling 

segitiga dapat kita tulis: 

 Keliling segitiga = ... + ... +... 

c.Jika luas segitiga sama dengan ½ dari luas persegi , 

maka luas segitiga dapatditulis: 

 Luas segitiga         = ½ x ... x ... 
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3. Arif membentuk bangun datar segitiga dari sebuah 

pipet/sedotan  yang memiliki sisi a 4cm, sisi b 5cm, dan 

sisi c 5cm. Mari bantu Arif untuk menghitung keliling 

pipet/sedotan yang berbentuk segitigatersebut.... 

   

 

 

                        4 cm 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5cm 5cm 
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LAMPIRAN 3. SOAL 

LEMBAR SOAL 

 

 

A. PILIHAN  GANDA 

Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal dibawah ini dengan memberi 

tanda silang (x)  pada huruf  A, B, C,  atau D di  lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

 

1. Panjang dan lebar pada bangun datar persegi adalah…….. 

a. Berbeda 

b. Sama 

c. Panjang 2 kali lebarnya 

d. Setiap panjang dan lebar panjangnya berbeda 

 

2. Persamaan untuk keliling persegi adalah.. 

a. 2 x panjang 

b. 4 x sisi 

c. 3 x sisi 

d. 5 x sisi 

3. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat berikut: 

 Mempunyai tiga titik sudut. 

 Mempunyai tiga sisi. 

 Jumlah sudut segitiga besarnya 1800 

Pernyataan di atas merupakan sifat-sifat bangun.......... 

a. Persegi panjang 

b. Persegi 

c. Segitiga 

d. Trapesium 

 

4. Tentukan keliling dari persegi yang memiliki panjang masing-masing  sisi  

4 cm 

a. 8 cm 

b. 16 cm 

c. 24 cm 

d. 32 cm 
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5. Rumus persegi panjang  yang  benar adalah… 

a. 4 x s  

b. 2 x (p + l) 

c. P x l 

d. P x l x t 

 

6. Berikut gambar persegi  panjang  yang tepat ….. 

 

      
a.                                    b. 

 

                    

c.                             d. 

 

7. Sebuah persegi panjang memiliki panjang  12 cm dan lebar  9 cm. keliling 

persegi panjang tersebut aadalah… 

a. 40 cm 

b. 42 cm 

c. 44 cm 

d. 48 cm 

 

8. Bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang adalah…. 

a. Persegi 

b. Persegi panjang 

c. Segi lima 

d. Trapezium 
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9. Pengertian dari segitiga adalah…………… 

a.  Segitiga adalah segi empat yang sisinya sama 

panjang dan keempat sudutnya yang sama besar 

b. Segitiga  adalah bangun datar dua dimensi yang 

mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang, dan 

memiliki empat buah titik sudut siku-siku 

c. Segitiga adalah bangun datar yang terbentuk oleh 

tiga buah titik yang tidak segaris 

d. Segitiga  adalah bangun datar yang memiliki lima 

sudut yang sama besar 

 

10. Sebuah segitiga memiliki panjang alas 12 cm sedangkan tingginya  adalah 

8 cm maka luas dari segitiga tersebut adalah 

a. 30 cm 

b. 48 cm 

c. 56 cm 

d. 68 cm 

 

11. Gambar dibawah ini terdiri dari bangun……… 

 

 
a. Persegi dan segitiga 

b. Persegi panjang dan segitiga 

c. Persegi dan persegi panjang 

d. Persegi panjang dan persegi 

 

12. Bangun datar yang tidak memiliki sudut adalah bangun………………… 

a. Trapezium 

b. Lingkaran 

c. Persegi 

d. Segitiga 
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13. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

 Memiliki 4 sisi sama panjang 

 Memiliki 4 sudut siku-siku 

 Mempunyai  4  sudut 

Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut 

adalah.......... 

a. Segitiga 

b. Persegi panjang 

c. Layang-layang 

d. Persegi 

 

14. Bangun datar  yang memiliki sudut lancip adalah…………….. 

a. Segitiga 

b. Persegi 

c. Persegi panjang 

d. Lingkaran 

 

15. Bangun segiempat memiliki jumlah  sisi yang  sama pada bangun 

segiempat adalah sebanyak…………….. 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

 

16. Bangun segitiga mempunyai jumlah sudut pada bangun segitiga adalah 

sebanyak…………. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

17. Bangun yang mempunyai 4 sisi, 2 sisi sama panjang, dan memiliki 4 sudut 

yang sama besar adalah…………….. 

a. Persegi 

b. Trapezium 

c. Jajargenjang 

d. Persegi panjang 
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18. Rumus menghitung keliling persegi adalah……. 

a. 4  x luas 

b. 4 x lebar 

c. 4 x sisi 

d. Sisi x sisi 

 

19. Rumus menghitung luas persegi panjang adalah… 

a. Sisi x sisi 

b. Panjang x sisi 

c. 4 x panjang 

d. Panjang x lebar 

 

20. Ganbar datar di bawah ini adalah gambar bangun datar………. 

 
a. Persegi panjang 

b. Segitiga 

c. Persegi 

d. Trapezium 

 

21. Bentuk buku gambar biasanya berbentuk bangun datar……… 

a. persegi 

b. segitiga 

c.  lingkaran 

d. persegi panjang 
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22. bentuk pintu pada gambar di bawah ini adalah…….. 

 
a. segitiga 

b. lingkaran 

c. persegi panjang 

d. persegi 

 

23. bangun gambar dibawah ini adalah gambar bangun……….. 

 

 

 

a. segitiga 

b. persegi 

c. persegi panjang 

d. layang-layang 

 

24. Perhatikan pernyataan berikut ini. 

 Memiliki 2 dua pasang sisi yang berhadapan 

sama panjang  dan sejajar 

 Mempunyai sisi panjang  dan sisi lebar 

 Mempunyai 4 buah sudut siku-siku 

Pernyataan di atas yang merupakan sifat-sifat 

bangun.............. 

a. Jajar genjang 

b. Persegi 

c. Persegi panjang 
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d. Segitiga 

 

25. Pengertian dari persegi adalah....... 

a.  Persegi adalah segiempat yang sisinya sama panjang 

dan keempat sudutnya yang sama besar 

b. Persegi adalahbangun datar dua dimensi yang 

mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang, dan 

memiliki empat buah titik sudut siku-siku 

c. Persegi adalah bangun datar yang terbentuk oleh tiga 

buah titik yang tidak segaris 

d. Persegi adalah bangun datar yang memiliki lima 

sudut yang sama besar 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 

1. A 

2. B 

3. C 

4. B 

5. B 

6. B 

7. B 

8. A 

9. C 

10. B 

11. A 

12. B 

13. D 

14. A 

15. B 

16. C 

17. D 

18. C 

19. D 

20. C 

21. D 

22. C 

23. A 

24. C 

25. A 
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LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI 

        Proses pembelajaran kelas kontrol 

 

           

          Proses pembelajaran         proses Tanya jawab 

 

             

             Proses diskusi           proses pemberian soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 

 

LAMPIRAN14. DOKUMENTASI  

    Proses pembelajaran kelas eksperimen 

        

                      Proses pembelajaran       proses Tanya jawab 

                       

pembagian kelompok asal                    kelompok ahli 

   

 

 Proses pembuatan bangun datar  dengan menggunakan pipet/sedotan 
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