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Media â€œLiMaâ€• Meningkatkan Pemahaman Sifat-sifat Bangun
Datar

Banyak siswa menganggap Matematika merupakan pelajaran membosankan sehingga mereka cenderung pasif
dalam pembelajaran. Walaupun Matematika bukan melulu berupa angka-angka, tetap saja beberapa siswa masih
beranggapan bahwa Matematika merupakan pelajaran yang sulit. Demikian pula yang terjadi di kelas III B pada
pembelajaran mengenal sifat-sifat bangun datar.
Pengenalan terhadap bangun datar sangat penting karena dasar pengenalan bangun ruang dan geometri pada
umumnya. Agar siswa tuntas belajar, saya berusaha memberikan pengalaman belajar sifat-sifat bangun datar
dengan cara yang menyenangkan.
Sebelum pembelajaran, saya menyiapkan alat peraga berupa lidi dengan beberapa ukuran dan malam dengan
beberapa warna. Dalam pembelajaran, siswa membentuk kelompok kecil. Tiap kelompok terdiri dua atau tiga
orang. Kemudian, guru memberikan lidi dan malam pada setiap kelompok. Selanjutnya, siswa diminta membuat
bangun datar yang disebutkan guru secara berkelompok. Guru menciptakan iklim belajar sambil bermain,
artinya, siswa dapat belajar dalam permainannya tersebut.
Siswa bekerja sama membentuk bangun datar Siswa bekerja sama membentuk bangun datar
Siswa bekerja sama membentuk bangun datar

Kegiatan berikutnya, guru meminta tiap kelompok untuk saling menilai bangun yang terbentuk. Guru
memberikan penghargaan terhadap kelompok yang membuat bangun yang sesuai dan memberikan motivasi
kepada kelompok yang belum sesuai. Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan menyimpulkan hasil pembelajaran
oleh siswa bersama guru.
Dampak dari proses belajar ini adalah, siswa menjadi lebih kreatif dan bersemangat dalam belajar dan
Dengan
gembira dan
bangga,
siswameningkat.
menunjukkan bangun segitiga yang terbentuk Bangun persegi panjang yang terbentuk menggunakan LiMa
ketuntasan
belajar
siswa
Dengan gembira dan bangga,
siswa menunjukkan bangun segitiga yang terbentuk

Bangun persegi panjang yang terbentuk
menggunakan LiMa

Lokasi/alamat pelaksanaan
praktik yang baik

:

Provinsi

:

Jawa Barat

Kota/Kabupaten

:

Cianjur

Tingkat pendidikan

:

SD/MI

Lingkup pendidikan

:

Kelas

Kelas III B SD Negeri 4 Kenanga

:
Masalah/Latar belakang –
Mengapa praktik yang baik
ini dianggap penting? Praktik
ini dilaksanakan untuk
mengatasi masalah apa?

Tujuan praktik yang baik

1. Anggapan bahwa Matematika merupakan pelajaran yang
membosankan.
2. Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran.
3. Pengenalan terhadap bangun datar sangat penting sebagai dasar
pengenalan bangun ruang dan geometri pada umumnya.
:

Untuk mengetahuiÂ peranan alat peraga MaLi dalam meningkatkan
aktivitas dan pemahaman siswa tentang sifat-sifat bangun datar.

:

Kegiatan dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2012/2013
Langkah-langkah kegiatan:
1. MembuatÂ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
2. Menyiapkan alat peraga pembelajaran: lidi dengan beberapa
ukuran dan malam dengan beberapa warna.
3. Melaksanakan proses pembelajaran.
4. Siswa membentuk kelompok kecil, satu kelompok terdiri dari dua
atau tiga orang.
5. Guru memberikan lidi dengan beberapa ukuran dan malam pada
setiap kelompok.
6. Secara berkelompok, siswa diminta membuat bangun datar yang
disebutkan guru.
7. Guru meminta tiap kelompok untuk saling menilai bangun yang
terbentuk.
8. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok yang
membuat bangun yang sesuai dan memberikan motivasi dan
arahan kepada kelompok yang belum sesuai.
9. Guru dan siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran.

Penjelasan: strategi,
proses/langkah
kegiatan/sumber atau materi
yang dibutuhkan

:
Hasil, dampak atau perubahan
dari praktik yang baik

Proses Belajar:
Siswa menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam belajar.
Hasil Belajar:
Ketuntasan belajar siswa meningkat.

