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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik bangun datar di kelas IV dan V (kelas tinggi). Topik
bangun datar di kelas tinggi meliputi dua materi yaitu 1) segibanyak beraturan
dan segibanyak tidak beraturan dan 2) unsur-unsur lingkaran. Melalui
pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar
pengetahuan untuk mengajarkan materi-materi tersebut ke peserta didiknya
yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam
memfasilitasi kemampuan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi
peserta didik.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang bangun datar, soal-soal tes USBN topik ini di tiga tahun terakhir dan
soal-soal TIMSS sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi
alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang
dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang
dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur
mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini
dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi
peserta didik menganalisis bangun datar, masalah-masalah yang berhubungan
dengan bangun datar serta mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
Topik bangun datar yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas bahan
bacaan 1) segibanyak beraturan dan tidak beraturan dan 2) unsur-unsur
bangun ruang. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua buah LKPD, yaitu 1)
mengidentifikasi segibanyak beraturan dan tidak beraturan; dan 2) mengenal

13

jaring-jaring bangun ruang. LKPD yang dikembangkan secara aplikatif agar
guru mudah mengimplementasikannya di kelas
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi dasar dan target kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS
IV

KD PENGETAHUAN
3.8

3.4

Menganalisis sifat-sifat
segibanyak beraturan
dan segibanyak tidak
beraturan

-

Menganalisis sifat-sifat
segibanyak beraturan
Menganalisis sifat-sifat
segibanyak tidak
beraturan

Menjelaskan titik pusat,
jari-jari, diameter,
busur, tali busur,
tembereng, dan juring

-

Menjelaskan titik pusat
Menjelaskan jari-jari
Menjelaskan diameter
Menjelaskan busur
Menjelaskan tali busur
Menjelaskan tembereng
Menjelaskan juring

V

Mengidentifikasi
segibanyak beraturan
dan segibanyak tidak
beraturan

-

Mengidentifikasi sifatsifat segibanyak
beraturan
Mengidentifikasi sifatsifat segibanyak tidak
beraturan

IV

Mengidentifikasi titik
pusat, jari-jari,
diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan
juring

-

Mengidentifikasi titik
pusat
Mengidentifikasi jari-jari
Mengidentifikasi
diameter
Mengidentifikasi busur
Mengidentifikasi tali
busur

V

KD KETERAMPILAN
4.8

4.4

-

-

15

-
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Mengidentifikasi
tembereng
Mengidentifikasi juring

Unit Pembelajaran
Bangun Datar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.8 dan KD 4.8 SD Kelas IV
diuraikan pada Tabel 1.2. Indikator pencapaian kompetensi untuk D 3.4 dan
4.4 Kelas V diuraikan pada Tabel 1.3.
Tabel 2 IPK untuk KD 3.8 dan 4.8 kelas IV
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IV

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.8.1 Menganalisis sifat-sifat
bangun datar

4.8.1 Mengidentifikasi
bangun

IPK Kunci
3.8.2 Menganalisis sifat-sifat
segibanyak beraturan
3.8.3 Menganalisis sifat-sifat
segibanyak tidak beraturan

IPK Kunci
4.8.2 Mengidentifikasi sifat-sifat
segibanyak beraturan
4.8.3 Mengidentifikasi sifat-sifat
segibanyak tidak beraturan

IPK Pengayaan
3.8.4 Menganalisis sifat-sifat
segibanyak konkaf dan
konveks

IPK Pengayaan
4.8.4 Mengidentifkasi sifat-sifat
segibanyak konkaf dan
konveks

sifat-sifat

Tabel 3 IPK untuk KD 3.4 dan 4.4 kelas V
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas V

IPK Pendukung
3.4.1.

Menjelaskan
lingkaran

IPK Pendukung
pengertian 4.4.1.

IPK Kunci
3.4.2. Menjelaskan titik pusat
3.4.3. Menjelaskan jari-jari

Mengidentifikasi lingkaran

IPK Kunci
4.4.2. Mengidentifikasi titik
pusat
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3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

Menjelaskan diameter
Menjelaskan busur
Menjelaskan tali busur
Menjelaskan tembereng
Menjelaskan juring

IPK Pengayaan
3.4.9. Menjelaskan apotema
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Mengidentifikasi jari-jari
Mengidentifikasi diameter
Mengidentifikasi busur
Mengidentifikasi tali busur
Mengidentifikasi
tembereng
4.4.8. Mengidentifikasi juring
IPK Pengayaan
4.4.9. Mengidentifikasi apotema
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.

Unit Pembelajaran
Bangun Datar

A. Segibanyak beraturan dan tidak beraturan
Segibanyak banyak terdapat di sekitar kita, misalnya bentuk ubin, meja, atap
dan sebagainya. Gambar 1 menunjukkan segi banyak beraturan yang terdapat
di alam yaitu sarang lebah yang berbentuk hexagonal. Gambar 2 menunjukkan
berbagai bentuk kepingan salju. Kepingan salju bisa juga berbentuk
segibanyak beraturan. Pada gambar salah satu kepingan salju berbentuk
segienam beraturan.

Gambar 1 Sarang lebah berbentuk hexagonal
Sumber:jogja.tribunnews.com

Gambar 2 Berbagai bentuk kepingan salju
Sumber:independent.co.uk
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Selain yang terdapat di alam, segibanyak juga dijadikan ide untuk bentuk dasar
bangunan buatan manusia, contohnya seperti gambar 3. Gambar tersebut
menunjukkan bangunan yang berbentuk segilima, yaitu pentagon

milik

departemen pertahanan Amerika Serikat.

Gambar 3 Bangun Pentagon berbentuk segilima
Sumber: time.com

Contoh lain aplikasi segibanyak di dunia nyata adalah dalam proses
pembuatan bola sepak untuk permainan sepakbola. Bola tersebut dibuat
dengan menjahit beberapa segilima seperti tampak pada gambar 4.

Gambar 4 Proses pembuatan Bola Sepak
Dari berbagai sumber
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B. Unsur-unsur Lingkaran
Lingkaran banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur
lingkaran meliputi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng,
dan juring. Mengetahui unsur-unsur lingkaran dapat meningkatkan
pemahaman kita tentang lingkaran. Jika diameter lingkaran di ketahui maka
ukuran-ukuran yang lain akan di ketahui. Dalam membuat kue berbentuk
lingkaran, diameter lingkaran biasanya digunakan sebagai penentu besarkecilnya kue. Ukuran benda lain berbentuk lingkaran juga ditentukan
berdasarkan diameternya, misalnya ukuran cincin. Aplikasi dari unsur-unsur
lingkaran antara lain di tunjukkan pada Gambar 4, yaitu potongan pizza yang
berbentuk juring. Contoh lain ditunjukkan pada gambar 5 yaitu pada roda
mobil, garis QR merupakan tali busur lingkaran.

Gambar 5 Potongan Pizza berbentuk juring
Sumber: pizzahut.tl.com
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Gambar 6 Aplikasi tali busur pada roda mobil
Sumber: csharileweb.blogspot.com

22

Unit Pembelajaran
Bangun Datar

A. Segibanyak beraturan dan tidak beraturan
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi segibanyak
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada
materi segibanyak.
Soal UN 2017
No.
1

Soal

Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut.


Memiliki dua simetri lipat



Memiliki empat buah titik sudut yang sama besar



Memiliki dua simetri putar



Panjang sisi yang berhadapan sama panjang

Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah
A. Belah ketupat

C. Trapesium

B. Jajar genjang

D. Persegi panjang

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.5 Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan

Diketahui

:

Sifat-sifat bangun datar

Ditanyakan

:

Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut
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Materi yang
dibutuhkan

:

Segibanyak beraturan dan tidak beraturan

Berikut ini contoh soal-soal TIMSS yang berkaitan dengan materi segibanyak
Siswa Indonesia berpartisipasi dalam studi internasional TIMSS untuk kelas 4
dan kelas 8. Selama ini prestasi siswa Indonesia dalam TIMSS kurang
menggembirakan. Soal-soal TIMSS ini disajikan agar dapat menjadi wawasan
bagi guru dan dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi sumber ide
ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi
segibanyak.
Soal TIMSS grade 8 tahun 2009
No.
1

Soal

Manakah di antara pernyataan berikut yang benar tentang segitiga?
A. Sisi-sisinya segitiga sejajar
B. Sisi-sisinya sama panjang
C. Semua sisinya siku-siku
D. Diagonalnya sama panjang
E. Diagonalnya tegak lurus

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.6 Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan

Diketahui

:

segitiga

Ditanyakan

:

Sifat-sifat segitiga

Materi yang
dibutuhkan

:

Segibanyak beraturan dan tidak beraturan
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Bangun Datar

Soal TIMSS grade 8 tahun 2007
No.
1

Soal

Manakah di antara segitiga berikut yang sama?

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.7 Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan

Diketahui

:

Gambar beberapa jenis segitiga

Ditanyakan

:

Segitiga yang sama

Materi yang
dibutuhkan

:

Segibanyak beraturan dan tidak beraturan

Soal TIMSS grade 8 tahun 2007
No.

Soal

1

Manakah di antara bangun-bangun berikut yang merupakan segi
banyak?

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1
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Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.8 Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan

Diketahui

:

Gambar beberapa bangun segibanyak dan bukan segibanyak

Ditanyakan

:

Mana yang bukan segibanyak

Materi yang
dibutuhkan

:

segibanyak

Soal TIMSS grade 8 tahun 2007
No.
1

Soal

Segienam beraturan berikut dapat dibagi menjadi 6 buah…
A. Segitiga
B. Persegi
C. Segilima
D. Persegi panjang

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.9 Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan

Diketahui

:

Sebuah segienam yang dibagi menjadi segitiga-segitiga

Ditanyakan

:

Banyaknya segitiga

Materi yang
dibutuhkan

:

Segibanyak

Soal TIMSS grade 8 tahun 2011
No.

Soal
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Bangun Datar

1

Tuliskan nama-nama bangun yang ditunjukkan oleh tanda panah.

Tuliskan nama-nama bangun yang ditunjukkan oleh tanda panah.
Identifikasi TIMSS grade 8 tahun 2011
Level Kognitif

:

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.10 Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan

Diketahui

:

Gambar kendaraan

Ditanyakan

:

Nama-nama bangun pada kendaraan tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

Segibanyak

Soal TIMSS grade 8 tahun 2007
No.
1

Soal

Tuliskan perbedaan dan persamaan dari dua bangun berikut.

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3
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Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.11 Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan

Diketahui

:

Dua buah segitiga yang berbeda

Ditanyakan

:

Perbedaan dan persamaan kedua segitiga tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

segibanyak
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B. Unsur-unsur Lingkaran
Berikut ini contoh soal-soal TIMSS yang berkaitan dengan materi unsur-unsur
lingkaran. Siswa Indonesia berpartisipasi dalam studi internasional TIMSS
untuk kelas 4 dan kelas 8. Selama ini prestasi siswa Indonesia dalam TIMSS
kurang menggembirakan. Soal-soal TIMSS ini disajikan agar dapat menjadi
wawasan bagi guru dan dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik
untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi sumber
ide ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi unsurunsur lingkaran.
No.
1

Soal

Perhatikan gambar lingkaran berikut.

Pernyatan berkut ini yang benar tentang lingkaran tersebut adalah..
A. O adalah titik pusat lingkaran
B. Daerah yang diantara jari-jari OA dan OB adalah tembereng
lingkaran
C.

Daerah antara busur dan tali busur AC adalah juring lingkaran

D.

OB adalah diameter lingkaran

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1
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Indikator
yang
bersesuaian

:

3.4. Menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur,
tembereng, dan juring

Diketahui

:

Gambar lingkaran dan bagian-bagiannya

Ditanyakan

:

Pernyataan yang benar yanng berkaitan dengan lingkaran
tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

Unsur--unsur lingkaran
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk merencanakan aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, perlu diperhatikan

konten/materi

pembelajaran dan konteks peserta didik. Sebelum keterampilan berpikir
tingkat tinggi dilatihkan, peserta didik perlu juga untuk membangun
keterampilan berpikir tingkat yang lebih rendah. Setelah peserta didik siap,
maka guru dapat memberikan stimulus (rangsangan) sebuah situasi nyata
yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan
dilema, kebingungan, tantangan dan abiguitas dari permasalahan yang
direncanakan akan dihadapi peserta didik. Stimulus tersebut digunakan
sebagai trigger.
Perencanaan pembelajaran yang disajikan dalam unit pembelajaran bangun
datar berikut ini, diharapkan mampu merangsang peserta didik menggunakan
keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), memuat pengembangan
pendidikan karakter (PPK), kemampuan literasi, dan kecakapan abad 21.
Dalam pembelajaran berpikir tingkat tinggi guru dapat menggunakan
berbagai variasi model pembelajaran yang berpusat pada siswa antara lain:
discovery/inquiry learning, problem-based learning dan project based
learning.
Aktivitas pembelajaran pada unit bangun datar ini dikembangkan dengan
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (problem-based
learning/PBL). Model ini bukan satu-satunya model yang dapat digunakan
untuk melakukan proses pembelajaran. Saudara dapat menggunakan modelmodel lain yang tentunya disesuaikan dengan faktor keamanan, kepercayaan
diri peserta didik, tingkat kesulitan, dan sebagainya dalam melakukan
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pembelajaran bangun datar, misalnya discovery/inquiry based learning atau
project based learning.
Karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan (dalam Amir, 2009)
antara lain: (1) masalah digunakan sebagai awal pembelajaran; (2) biasanya
masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan
secara mengambang (ill-structured); (3) masalah biasanya menuntut
perspektif majemuk (multiple-perspective); (4) masalah membuat pembelajar
tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang
baru; (5) sangat mengutamakan belajar mandiri; (6) memanfaatkan sumber
pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja, dan (7)
pembelajarannya kolaboratif, komunikatif dan kooperatif. Karakteristik ini
menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir
tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah.
Sintak model Problem-based Learning menurut Arends (2012) sebagai
berikut: a. Orientasi peserta didik pada masalah b. Mengorganisasikan peserta
didik untuk belajar c. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya e. Menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah

Aktivitas 1: Segibanyak beraturan dan tidak beraturan
Berdasarkan sintaks tersebut, contoh langkah-langkah pembelajaran berbasis
pemecahan masalah yang bisa dirancang oleh guru dalam pembelajaran
segibanyak adalah sebagai berikut.
A. Orientasi peserta didik pada masalah
1.

Disediakan permasalahan pada lembar kerja berupa berbagai macam
bentuk segibanyak (lihat Lembar Kerja 1). Permasalahannya adalah:
mana yang merupakan segibanyak beraturan dan mana yang bukan?
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B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
2.

Buat kelompok siswa yang terdiri dari 4 orang per kelompok

C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
3.

Setiap anak memilih dua buah bangun dari lembar kerja tersebut
kemudian menerangkan hal-hal menarik dari bangun tersebut kepada
teman-teman sekelompoknya

4.

Peserta didik memilih dua bangun secara acak kemudian menerangkan
persamaan dan perbedaan kedua bangun tersebut

5.

Peserta didik mengambil satu buah bangun dari bangun-bangun
tersebut, kemudian meletakkan ditengah-tengah kelompok sebagai
‘bangun target’. selanjutnya peserta didik mencari bangun lain yang
memiliki kesamaan dengan ‘bangun target’. sebagai contoh,’bangun ini
memiliki kesamaan dengan bangun target karena sisi-sisinya ada 5.

6.

Lanjutkan dengan bangun target kedua

7.

Guru berkeliling di tiap kelompok untuk membimbing siswa

D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
8.

Peserta didik diminta menggunting segi-banyak-segibanyak tersebut

9.

Disediakan kertas plano yang dibagi menjadi dua bagian

10. Bangun yang merupakan segibanyak beraturan di tempel di bagian kiri
dan bangun yang merupakan segibanyak tidak beraturan di tempel di
bagian kanan
11. Hasil karya masing-masing kelompok di tempel di dinding ruang kelas
E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
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12. Guru bersama siswa menganalisis hasil belajar dengan menjelaskan
definisi segibanyak beraturan dan segibanyak tidak beraturan

Aktivitas 2: Unsur-unsur lingkaran
A. Orientasi peserta didik pada masalah
1.

Disediakan permasalahan pada lembar kerja (lihat lembar kerja 2).
Permasalahnya adalah: bagaimana memotong sebuah lingkaran sehingga
terbentuk bangun-bangun tersebut.

B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
2.

Buat kelompok siswa yang terdiri dari 4 orang per kelompok

C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
3.

Guru menunjukkan sebuah peraga lingkaran. Guru dan siswa melakukan
tanya jawab sebagai berikut:

 bagaimana cara menemukan diameter lingkaran? (siswa diharap
menjawab dengan melipat lingkaran menjadi 2 bagian, lalu garis yang
terbentuk adalah diameter)
 bagaimana cara mencari jari-jari lingkaran? (siswa diharap menjawab
dengan melipat menjadi 4, lalu garis yang terbentuk dari titik pusat ke
keliling lingkaran menjadi jari-jari
4.

Guru meminta siswa mengerjakan LKPD 2: unsur-unsur lingkaran.

5.

Disediakan kertas warna-warni, jangka, gunting, lem

6.

Peserta didik dengan bimbingan guru membuat lingkaran pada kertas
warna-warni tersebut dengan jangka. (Besar lingkaran cukup sehingga
nanti masih bisa digunting-gunting menjadi bagian-bagian lingkaran)
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7.

Masing-masing peserta didik dalam kelompok menggunting lingkaran
yang telah dibuatnya, sehingga mendapat satu lingkaran yang utuh

8.

Setelah masing-masing peserta didik memiliki lingkaran, mereka diminta
menggunting lingkaran tersebut sedemikian rupa sehingga mendapat
bagian lingkaran yang berbentuk sama dengan bagian-bagian lingkaran
pada lembar kerja

9.

Ketika bagian yang sama bentuknya telah ditemukan, peserta didik
menempelkan bagian lingkaran yang diguntingnya pada lembar kerja
yang tersedia.

D. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
10. Guru berkeliling di masing-masing kelompok untuk membimbing
penyelidikan. Jika siswa belum bisa menemukan cara menggunting yang
tepat, maka mereka boleh membuat lingkaran utuh yang baru
E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
11. Guru bersama-sama peserta didik berdiskusi. Guru mengenalkan bagianbagian lingkaran sebagai unsur-unsur lingkaran. Guru juga mengenalkan
istilah titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan
juring.
12. Sebagai kegiatan rekreasi dan penguatan, sekaligus untuk meningkatkan
pemahaman terhadap berbagai bentuk bangun datar termasuk lingkaran,
serta kemampuan pemecahan masalah, guru membagikan tangram hati
seperti yang disajikan pada Lembar Kerja 3 kepada tiap kelompok.
13. Peserta didik diminta untuk menyusun tangram hati tersebut menjadi
bentuk-bentuk yang tertera pada lembar kerja tersebut.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1 Segibanyak beraturan dan tidak beraturan
Perhatikan bangun-bangun segibanyak berikut. Mana yang
merupakan segibanyak beraturan dan mana yang merupakan
segibanyak tidak beraturan?
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Lembar Kerja 2 Unsur-unsur lingkaran
1. Dengan menggunakan jangka, buatlah lingkaran-lingkaran pada
kertas warna-warni.

2. Guntinglah lingkaran-lingkaran tersebut sehingga menemukan
bangun-bangun dengan bentuk sebagai berikut.

3. Isilah titik-titik berikut dengan tepat

1….………
2….………

3….………
4….………
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Lembar Kerja 3 Tangram Hati

1.

Sebutkan nama-nama bangun yang membentik tangram hati
seperti gambar di atas

2.

Susunlah bangun-bangun tersebut sehingga terbentuk seperti
bangun di bawah ini.
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C. Bahan Bacaan

Segibanyak Beraturan dan tidak Beraturan
Ada berbagai jenis segibanyak. Jika di lihat dari ukuran sisi-sisinya, ada
segibanyak beraturan dan segibanyak tidak beraturan (tabel 4). Jika dilihat
dari jumlah sisi-sisinya ada segitiga, segiempat, segilima, segi enam, segitujuh,
segidelapan, dan sebagainya (tabel 5). Menurut cekung-cembung sisi-sisinya
ada segibanyak konveks (cembung) dan segibanyak konkaf (cekung) (tabel 6).
Tabel 4 Segibanyak beraturan dan tidak beraturan
Contoh segibanyak beraturan

Contoh segibanyak tidak beraturan

Sumber: tutors.com
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Tabel 5 Segibanyak beraturan
Nama
segitiga

Segiempat/persegi

Segilima

Segienam

Segidelapan
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Segibanyak beraturan
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Tabel 6 Segibanyak konveks dan konkaf
Segibanyak konveks

Segibanyak konkaf

Sumber: sparknotes.com

Unsur-unsur Lingkaran
Lingkaran merupakan salah satu jenis bangun datar. Lingkaran telah
diperkenalkan kepada anak di kelas 1 pada kompetensi dasar 3.6 Mengenal
bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda
konkret. Di kelas VI anak akan di kenallkan dengan unsur-unsur atau bagianbagian-bagian lingkaran berupa titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali
busur, tembereng, dan juring.
Titik pusat lingkaran yaitu titik yang terletak tepat di tengah-tengah
lingkaran. Pada gambar 7 titik pusatnya adalah titik O.

Gambar 7 Titik pusat lingkaran
Sumber: dosenmatematika.co.id
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Jari-jari lingkaran yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran
ke titik pada garis lengkung lingkaran. Jari-jari juga merupakan jarak antara
titik pusat terhadap setiap titik pada garis lengkung lingkaran, seperti tampak
pada gambar 8.

Gambar 8 Jari-jari lingkaran
Sumber: lumpenradio.com

Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis
lengkung lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Jadi diameter ini merupakan
tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar 8, AB adalah
diameter lingkaran.

B

A

Gambar 9 Diameter lingkaran
Sumber: khanacademy.org

Busur yaitu garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik
pada garis lengkungan lingkaran tersebut, seperti tampak pada gambar 10.

42

Unit Pembelajaran
Bangun Datar

Gambar 10 Busur lingkaran
Sumber: maudisini.com

Tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis
lengkung lingkaran, seperti tampak pada gambar 11.
Tali busur

Gambar 11 Tali busur lingkaran
Sumber: study.com

Tembereng yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur
lingkaran. Contohnya adalah daerah yang berwarna merah pada gambar 12.

Gambar 12 Tembereng lingkaran
Sumber: idschool.net
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Juring yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi dua buah jari-jari dan busur
lingkaran yang diapit kedua jari-jari tersebut. Contohnya adalah Juring AOB,
yaitu daerah yang berwarna merah pada gambar 13.

Gambar 13 Juring lingkaran
Sumber: idschool.net

Meskipun tidak tertulis pada kompetensi dasar, siswa boleh dikenalkan
dengan Apotema, yaitu jarak pusat lingkaran ke tali busur lingkaran. Pada
gambar 14, apotema adalah garis yang berwarna merah, jarak dari O ke tali
busur CD.

Gambar 14 Apotema
Sumber: rumusonline.com
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A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini pembahasan soal-soal USBN tiga tahun terakhir dan soal-soal
TIMSS yang berkaitan dengan bangun datar (segibanyak dan lingkaran) yang
telah di sajikan pada bagian sebelumnya dari unit ini. Pembahasan atau
penyelesaian soal yang disajikan di sini bukan merupakan satu-satunya cara
yang benar. Pembahasan atau penyelesaian soal-soal pada bagian ini disajikan
untuk menjadi alternatif dan sumber ide bagi guru dalam membahas soal-soal
sesuai dengan kebutuhan siswa.
Soal UN 2017
No.
1

Soal

Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut.


Memiliki dua simetri lipat



Memiliki empat buah titik sudut yang sama besar



Memiliki dua simetri putar



Panjang sisi yang berhadapan sama panjang

Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah…
C. Belah Ketupat

C. Trapesium

D. Jajar genjang

D. Persegi panjang

Pembahasan

Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar, memiliki sudutsudut berhadapan sama besar, dan panjang sisi yang sama.
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Jajar genjang tidak memiliki simetri lipat dan memiliki 2 simetri putar,
memiliki sudut-sudut berhadapan sama besar dan panjang sisi yang
berhadapan sama panjang
Trapesium tidak memiliki simetri lipat dan simetri putar, dan sudutsudutnya tidak sama besar, sisinya tidak sama panjang.
Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar, semua sudut
sama besar, panjang sisi-sisinya sama panjang dan sejajar.
Jawaban D

Soal TIMSS grade 8 tahun 2009
No.

Soal

1

Manakah di antara pernyataan berikut yang mungkin benar tentang
segitiga?
A. Sisi-sisinya sejajar
B. Sisi-sisinya sama panjang
C. Semua sisinya siku-siku
D. Diagonalnya sama panjang
E. Diagonalnya tegak lurus

Pembahasan

Sisi-sisi segitiga tidak mungkin sejajar
Segitiga tidak memiliki diagonal, sehingga tidak mungkin diagonalnya
sama panjang
Sudut-sudut segitiga ada 3 buah dan tidak mungkin semuanya siku-siku
Sisi-sisi segitiga mungkin saja sama panjang, jawaban B
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Soal TIMSS grade 8 tahun 2007
No.

Soal

1

Manakah di antara segitiga berikut yang memiliki paling banyak
kesamaan?

Pembahasan

Bangun I, II, III semua sudutnya lancip, bangun IV memiliki salah satu
sudut tumpul.
Bangun I dan II memiliki sudut siku-siku dan bangun III dan IV tidak
memiliki sudut siku-siku.
Jadi bangun I dan II yang memiliki lebih banyak kesamaan.

Soal TIMSS grade 8 tahun 2007
No.

Soal

1

Manakah di antara bangun-bangun berikut yang merupakan segi
banyak?

Pembahasan

Bangun segibanyak atau polygon semua sisinya merupakan garis lurus.
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Bangun pertama memiliki 1 sisi lengkung
Bangun kedua hanya punya sisi lengkung
Bangun ketiga 4 sisinya lengkung
Bangun kelima semua sisinya juga lengung
Jadi yang merupakan segi banyak adalah bangun ke-4, yaitu segilima

Soal TIMSS grade 8 tahun 2007
No.
1

Soal

Segienam beraturan berikut dapat dibagi menjadi 6 buah…
A. Segitiga
B. Persegi
C. Segilima
D. Persegi panjang

Pembahasan

Persegi memiliki 4 sisi, segilima memiliki 5 sisi, persegi panjang juga punya
4 sisi. Ketiga segienam itu di bagi enam, yang terbentuk adalah segitiga.

Soal TIMSS grade 8 tahun 2011
No.
1

Soal

Tuliskan nama-nama bangun yang ditunjukkan oleh tanda panah.
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Tuliskan nama-nama bangun yang ditunjukkan oleh tanda panah.
Pembahasan

A merupakan segitiga, karena memiliki tiga buah sisi
B merupakan persegi panjang, karena memiliki empat buah sisi
C merupakan lingkaran, karena hanya punya satu sisi lengkung yang
berjarak sama dari titik pusat.

Soal TIMSS grade 8 tahun 2007
No.
1

Soal

Tuliskan perbedaan dan persamaan dari dua bangun berikut.

Pembahasan

Persamaan kedua bangun tersebut
1. Memiliki tiga sisi
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2. Memiliki sisi yang lancip
Perbedaan kedua bangun tersebut yaitu bangun yang pertama memiliki
sisi siku-siku dan bangun kedua tidak memiliki sisi siku-siku.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Saudara lakukan dengan menaikkan tingkat
atau level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis.
Misalnya soal-soal penyajian bangun datar tidak sekadar mengidentifikasi
segibanyak, bisa juga dikembangkan dengan menganalisis beberapa jenis
bangun datar.
Soal-soal HOTS memberi penekanan lebih pada proses: a. mentransfer fakta
dari satu konteks ke konteks lain, b. memilih, memproses, dan menerapkan
informasi, c. melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, d.
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan e.

menguji

informasi dan gagasan secara kritis. Karakteristik soal hots adalah: 1.
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek
mengingat dan memahami, 3, stimulus menarik, 4 tidak familiar, 5, kebaruan.
Soal yang sudah sering muncul tidak menjadi HOTS lagi. Agar soal tersebut
menjadi hots maka konteks, stimulus atau pertanyaannya di ubah. Mengubah
stimulus dapat dilakukan antara lain dengan menyajikan informasi berupa
gambar, grafik, tabel, wacana, dll yang memiliki keterkaitan dalam sebuah
kasus. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari
hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Dalam memilih
kasus/permasalahan konstekstual dan menarik (terkini) memotivasi peserta
didik untuk membaca. Stimulus hendaknya terkait langsung dengan
pertanyaan (pokok soal) dan berfungsi jelas. Mengubah pertanyaan menjadi
hots bisa dilakukan dengan menanyakan sebab/akibat, pertanyaan yang
bertujuan membandingkan, atau pertanyaan tentang perbedaan dan
persamaan. Misalnya dalam membuat soal tentang segibanyak, soal tersebut
belum hots apabila guru hanya menyajikan beberapa gambar bangun
segibanyak dan siswa diminta untuk mengingat nama-nama bangun tersebut.
Soal tersebut akan menjadi hots ketika yang ditanyakan adalah persamaaan
atau perbedaan kedua bangun tersebut.
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Berikut ini disajikan format penyusunan kisi-kisi hots dan kartu soal hots.
Format 1. Penyusunan kisi-kisi soal HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

: Sekolah Dasar (SD)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Format 2. Kartu soal HOTS
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

:
:
:
Buku
Sumber :
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI

MATERI
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Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:
:
:
Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Unit Pembelajaran
Bangun Datar

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Berikut ini disajikan beberapa contoh kisi-kisi soal dan soal HOTS untuk
materi segibanyak beraturan dan tidak beraturan, dan materi unsur-unsur
lingkaran.
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

2

3

4

Kompetensi
yang Diuji

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 120 menit
: 5 soal
: 2017/2018
Lingkup
Materi

3.8. Menganalisis
sifat-sifat
segibanyak
beraturan dan
segibanyak tidak
beraturan

Geometri

3.8. Menganalisis
sifat-sifat
segibanyak
beraturan dan
segibanyak tidak
beraturan

Geometri

3.8. Menganalisis
sifat-sifat
segibanyak
beraturan dan
segibanyak tidak
beraturan

Geometri

3.8. Menganalisis
sifat-sifat

Geometri

Materi
segibanyak

segibanyak

segibanyak

segibanyak

Indikator Soal
Disajikan gambar
beberapa
segibanyak,
ditanyakan
pernyataan yang
benar tentang
segibanyak
tersebut.
Disajikan gambar
segiempat
terbentuk dari
korek api dengan
posisi sedemikian
rupa, ditanyakan
bagaimana
membentuk
segiempat tertentu
dari bangun semula
Disajikan gambar
segitiga dalam
susunan
sedemikian rupa,
ditanyakan
banyaknya segitiga
dalam gambar
tersebut
Disajikan gambar
dua buah

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L3

Pilihan
ganda

2

L3

Pilihan
ganda

3

L3

Pilihan
ganda

3

L3

Uraian

53

NO

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

segibanyak
beraturan dan
segibanyak tidak
beraturan

5

6

3.4. Menjelaskan
titik pusat, jarijari, diameter,
busur, tali busur,
tembereng, dan
juring

Geometri

3.4. Menjelaskan
titik pusat, jarijari, diameter,
busur, tali busur,
tembereng, dan
juring

Geometri

segibanyak, siswa
diminta mencari
persamaan dan
perbedaan dari dua
segibanyak
tersebut
Disajikan gambar
beberapa lingkaran
yang saling
berpotongan atau
beririsan,
ditanyakan
pernyataan yang
benar tentang
gambar tersebut.
Disajikan tabel
pernyataan berisi 6
pernyataan yang
bervariasi tentang
unsur-unsur
lingkaran,
ditanyakan
pernyataan mana
saja yang benar.

Unsur-unsur
lingkaran

Unsur-unsur
lingkaran

Level
Kognitif

No

Bentuk
Soal

4

L3

Pilihan
ganda

5

L3

Pilihan
ganda

Berikut ini contoh soal HOTS untuk materi segibanyak dan unsur-unsur
lingkaran. Saudara dapat mendiskusikan jawaban dari soal-soal tersebut
dengan rekan-rekan Saudara.
Nomor 1 contoh 1 materi segibanyak.
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.8. Menganalisis
sifat-sifat
segibanyak
beraturan dan
segibanyak tidak
beraturan

LINGKUP
MATERI

: SD
: IV
: Matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan ganda
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

A
B
D
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C

E
F

Unit Pembelajaran
Bangun Datar

Geometri
MATERI
Segibanyak

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Disajikan gambar
beberapa
segibanyak,
ditanyakan
pernyataan yang
benar tentang
segibanyak
tersebut.

Manakah diantara pernyataan berikut ini yang
benar?
A. Huruf B terletak di dalam segitiga dan diluar
segilima
B. Huruf C terletak di dalam tetapi di luar
C. Huruf D terletak di luar dan
D. Huruf E terletak di luar tetapi di dalam

Nomor 2 contoh 2 materi segibanyak.
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.8. Menganalisis
sifat-sifat
segibanyak
beraturan dan
segibanyak tidak
beraturan

LINGKUP
MATERI
Geometri

: SD
: IV
: Matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan ganda
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Korek api mana yang harus di ambil agar hanya
terdapat dua segiempat saja?
1

2
4

3

7

6
8

5

10

9
11

12
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MATERI
Segibanyak

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Disajikan gambar
segiempat
terbentuk dari
korek api dengan
posisi sedemikian
rupa, ditanyakan
bagaimana
membentuk
segiempat tertentu
dari bangun semula

A. Korek api 1 dan 2
B. Korek api 4 dan 5
C. Korek api 6 dan 7
D. Korek api 6 dan 9

Nomor 3 Contoh 3 materi segibanyak.
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.8. Menganalisis
sifat-sifat
segibanyak
beraturan dan
segibanyak tidak
beraturan

LINGKUP
MATERI
Geometri
MATERI
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: SD
: IV
: Matematika
Buku
Sumber :

Nomor
Soal

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan ganda
:
Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Banyaknya segitiga pada gambar berikut adalah..

Unit Pembelajaran
Bangun Datar

Segibanyak

A.4
B.6
C.8

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

D.10

Disajikan gambar
segitiga dalam
susunan
sedemikian rupa,
ditanyakan
banyaknya segitiga
dalam gambar
tersebut

Nomor 4 Contoh 4 materi segibanyak.
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.8. Menganalisis
sifat-sifat
segibanyak
beraturan dan
segibanyak tidak
beraturan

: SD
: IV
: Matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
:
Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Jelaskan perbedaan dan persamaa dari dua bangun
segibanyak berikut.

LINGKUP
MATERI
Geometri
MATERI
Segibanyak

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban
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Disajikan gambar
dua buah
segibanyak, siswa
diminta mencari
persamaan dan
perbedaan dari dua
segibanyak tersebut

Nomor 5 contoh 1 soal unsur-unsur lingkaran
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.4. Menjelaskan
titik pusat, jari-jari,
diameter, busur, tali
busur, tembereng,
dan juring

: SD
: V
: Matematika
Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: pilihan ganda
:
Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat tiga
lingkaran dengan pusat O, P, dan Q yang saling

LINGKUP
MATERI
Geometri

berpotongan.

B
u

MATERI

P
A

Unsur-unsur
lingkaran

x

v

C

o
INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
beberapa lingkaran
yang saling
berpotongan atau
beririsan,
ditanyakan
pernyataan yang
benar tentang
gambar tersebut.

Kunci
Jawaban

D

y

w

Q
F

z

E

Pernyataaan berikut ini yang benar adalah…
A. Huruf u terletak di dalam tembereng FOC dan
juring AOB
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Unit Pembelajaran
Bangun Datar

B. AO adalah diameter lingkaran O dan FC adalah
tali busur
C. P adalah titik pusat lingkaran dan AB adalah
jari-jari
D. y terletak pada juring FOC dan OA adalah jarijari lingkaran

Nomor 6 contoh 2 soal unsur-unsur lingkaran
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.4. Menjelaskan
titik pusat, jari-jari,
diameter, busur, tali
busur, tembereng,
dan juring

: SD
: V
: Matematika

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan ganda
:
Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Tabel pernyataan
A

LINGKUP
MATERI
Geometri

Tembereng adalah bidang yang dibatasi
oleh busur lingkaran dan dua jari-jari
lingkaran

B

MATERI

Juring

adalah

luas

daerah

dalam

lingkaran yang dibatasi oleh busur dan
Unsur-unsur
lingkaran

tali busur
C

INDIKATOR
SOAL
Disajikan tabel
pernyataan berisi 6
pernyataan yang
bervariasi tentang
unsur-unsur
lingkaran,
ditanyakan

Tali busur adalah garis lurus di dalam
lingkaran yang memotong lingkaran di

Kunci
Jawaban

dua titik
D

Diameter sebuah lingkaran adalah garis
yang

menghubungkan

titik

pusat
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pernyataan mana
saja yang benar.

lingkaran

dengan

satu

titik

pada

lingkaran tersebut
E

Jari-jari garis lurus yang melintasi titik
pusat dan menghubungkan dua titik
pada lingkaran tersebut

F

Titik pusat lingkaran titik yang terletak
tepat di tengah-tengah lingkaran

Pernyataaan yang benar adalah:
A. A dan B
B. B dan E
C. C dan F
D. D dan E
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Pada unit bangun datar di bahas dua pasang kompetensi dasar pengetahuan
dan keterampilan, yaitu kompetensi dasar (KD) pengetahuan nomor 3.8 kelas
IV yaitu menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan dan segibanyak tidak
beraturan dan KD pengetahuan kelas V nomor 3.4. yaitu menjelaskan titik
pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, serta KD
keterampilan 4.8 kelas IV yaitu mengidentifikasi segibanyak beraturan dan
segibanyak tidak beraturan dan KD keterampilan kelas V, KD nomor 4.4. yaitu
mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng,
dan juring
Materi-materi yang di bahas dalam unit mempunyai banyak aplikasi dalam
kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata.
Untuk mencapai KD perancangan kegiatan pembelajaran merupakan salah
satu unsur terpenting agar KD dapat tercapai dengan baik. Merancang
aktivitas pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana
yang tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhartikan kondisi peserta didik.
Untuk mencapai target KD dibahas serentetan kegiatan, antara lain contoh
aktivitas yang dapat dilakukan, bahan bacaan yang mendukung, dan
pembahasan soal contoh USBN dan/atau soal PISA/TIMSS serta contoh
pengembangan soal-soal yang berorientasi berpikir tinggkat tinggi yang
dilalui dengan pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang kesemuanya dalam
rangka ketercapaian KD tersebut.
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Aktivitas yang baik akan menghasilkan output pembelajaran yang baik pula.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran yang baik.
Soal-soal HOTS merupakan soal yang dirancang oleh guru sesuai KD yang
dapat melatih peserta didik agar dapat berpikir kreatif, berpikir analisis dan
bernalar. Pengembangan soal HOTS wajib dilakukan oleh guru.
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Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit Bangun Datar ini, ikutilah
petunjuk belajar berikut ini:
1.

bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.

3.

lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
siswa-siswi Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.

4.

jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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Bangun Ruang

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik bangun ruang di kelas VI (Sekolah Dasar kelas tinggi).
Topik bangun ruang di kelas VI meliputi dua materi yaitu.: 1) bangun ruang
prisma, tabung, limas, kerucut dan bola dan 2) bangun ruang gabungan.
Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki
dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi tersebut ke peserta didiknya
yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam
memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta
didik.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang bangun ruang, soal-soal tes USBN topik ini di tiga tahun terakhir
sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas
pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari
oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan
soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan
tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik
menganalisis bangun ruang, masalah-masalah yang berhubungan dengan
bangun ruang, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
Topik bangun ruang yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
bahan bacaan 1 bangun ruang: prisma, tabung, limas, kerucut, bola dan bahan
bacaan 2 bangun ruang gabungan. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua
buah LKPD, yaitu 1) mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut dan bola;
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dan 2) mengidentifikasi bangun ruang gabungan. LKPD yang dikembangkan
secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di kelas
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Bangun Ruang

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi dasar dan target kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR
KD PENGETAHUAN
3.6 Membandingkan
prisma, tabung, limas,
kerucut, dan bola

TARGET KD
-

3.7

Menjelaskan bangun
ruang yang merupakan
gabungan dari
beberapa bangun
ruang, serta luas
permukaan dan
volumenya

-

-

-

KELAS

Membandingkan prisma dan
tabung
Membandingkan prisma dan limas
Membandingkan prisma dan
kerucut
Membandingkan prisma dan dan
bola
Membandingkan tabung dan limas
Membandingkan tabung dan
kerucut
Membandingkan tabung dan bola
Membandingkan limas dan kerucut
Membandingkan limas dan bola
Membandingkan kerucut dan bola

VI

Menjelaskan bangun ruang yang
merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang
Menjelaskan luas bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang.
Menjelaskan volume bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang.

VI

Mengidentifikasi prisma
Mengidentifikasi tabung
Mengidentifikasi limas
Mengidentifikasi kerucut

VI

KD KETERAMPILAN
4.6

Mengidentifikasi
prisma, tabung, limas,
kerucut, dan bola

-
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4.7

Mengidentifikasi
bangun ruang yang
merupakan gabungan
dari beberapa bangun
ruang, serta luas
permukaan dan
volumenya

-

Mengidentifikasi bola

-

Mengidentifikasi bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang
Mengidentifikasi luas bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang
Mengidentifikasi volume bangun
ruang yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun ruang

-

-

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.6 dan 4.6 SD Kelas VI diuraikan
pada Tabel 1.2, sedangkan KD 3.7 dan 4.7 diuraikan pada Tabel 1.3
Tabel 2 IPK untuk KD 3.6 dan 4.6 kelas VI
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VI

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.6.1 Membandingkan kubus dan 4.8.1 Mengidentifikasi kubus dan
balok
balok
IPK Kunci
3.6.2 Membandingkan prisma dan
tabung
3.6.3 Membandingkan prisma dan
limas
3.6.4 Membandingkan prisma dan
kerucut
3.6.5 Membandingkan prisma dan
dan bola
3.6.6 Membandingkan tabung dan
limas
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IPK Kunci
4.8.2 Mengidentifikasi prisma
4.8.3 Mengidentifikasi tabung
4.8.4 Mengidentifikasi limas
4.8.5 Mengidentifikasi kerucut
4.8.6 Mengidentifikasi bola

VI

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

3.6.7

Membandingkan tabung dan
kerucut
3.6.8 Membandingkan tabung dan
bola
3.6.9 Membandingkan limas dan
kerucut
3.6.10 Membandingkan limas dan
bola
3.6.11 Membandingkan kerucut dan
bola
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.6.12 Membandingkan bangun
4.8.7 Mengidentifikasi bangun
ruang sisi tegak dan miring
ruang sisi tegak dan miring
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Tabel 3 IPK untuk KD 3.7 dan 4.7 kelas VI
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VI

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.7.1. Membandingkan kubus
dan balok

4.7.1.

IPK Kunci
3.7.2. Menjelaskan bangun ruang
yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun
ruang
3.7.3. Menjelaskan luas bangun
ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa
bangun ruang
3.7.4. Menjelaskan volume
bangun ruang yang
merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang
IPK Pengayaan
-

IPK Kunci
4.7.2. Mengidentifikasi bangun
ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa
bangun ruang
4.7.3. Mengidentifikasi luas
bangun ruang yang
merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang
4.7.4. Mengidentifikasi volume
bangun ruang yang
merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang
IPK Pengayaan
-
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Mengidentifikasi kubus
dan balok

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

A. Bangun Ruang: Prisma, Tabung, Limas, Kerucut dan Bola
Banyak benda-benda yang terdapat di sekitar kita berbentuk tiga dimensi.
Benda-benda yang dapat kita sentuh, kita pindahkan, kita angkat, merupakan
bangun ruang. Prisma, tabung, limas, kerucut dan bola merupakan bangun
ruang. Gambar 1 menyajikan Monumen Yogya Kembali yang berbentuk
kerucut. Gambar 2 menunjukkan Piramida di Mesir yang berbentuk limas.
Gambar 3 menyajikan bermacam-macam benda di sekitar kita yang juga
berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut dan bola.

Gambar 1 Monumen Jogja Kembali
Sumber: youtube.com

Gambar 2 Piramida di Mesir
Sumber: qt.com.au
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Gambar 3 Contoh berbagai benda berbentuk bangun ruang
Dari berbagai sumber

B. Bangun Ruang Gabungan
Bangun ruang gabungan merupakan pengembangan dari bangun ruang.
Gabungan dari berbagai bangun ruang gabungan akan meningkatkan nilai
artistik dari bangunan tersebut. Gambar 4 menunjukkan rumah adat Honai
dari Papua yang terbuat dari bentuk bangunannya mirip gabungan bangun
ruang kerucut dan tabung. Gambar 5 menunjukkan The Dome of the Rock di
Palestina merupakan gabungan dari bangun ruang setengah, bola, tabung dan
prisma. Dalam arsitektur modern, gabungan bangun ruang juga digunakan,
seperti diperlihatkan pada gambar 6.

Gambar 4 Rumah Honai dari Papua
Sumber: kaskus.co.id
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Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

Gambar 5 The dome of rock
Sumber:

Gambar 6 Gabungan bangun ruang dalam arsitektur modern
Sumber: wikipedia

Benda lain dalam kehidupan sehari-hari, juga akan bernilai artistik lebih tinggi
jika jika divariasikan menjadi gabungan bangun ruang. Contohnya seperti
tumpeng. Tumpeng yang semula hanya berbentuk kerucut, bisa divariasi
seperti terlihat pada gambar 7. Kaleng kerupuk, seperti diperlihatkan oleh
gambar 8, juga merupakan gabungan dari bangun ruang.
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Gambar 7 Variasi tumpeng
Sumber: tripadvisor.in

Gambar 8 Kaleng kerupuk
Sumber: unduh.jpg
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Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

A. Bangun Ruang: Prisma, Tabung, Limas, Kerucut dan Bola
Berikut ini contoh soal-soal dalam USBN yang berkaitan dengan materi
bangun ruang pada kompetensi dasar. Soal-soal ini disajikan agar dapat
menjadi wawasan bagi guru dan dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi
sumber ide ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi
bangun ruang.
Soal USBN tahun2017
No.
1

Soal

Sifat-sifat di bawah ini yang merupakan sifat kerucut adalah ….
A. Memiliki rusuk lurus
B. Memiliki satu titik sudut
C. Tidak memiliki rusuk lengkung
D. Tidak memiliki titik sudut

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.6.Membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola

Diketahui

:

kerucut

Ditanyakan

:

Sifat-sifat kerucut

Materi yang
dibutuhkan

:

Bangun ruang
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Soal-soal UN/USBN
Berikut ini contoh soal-soal TIMSS yang berkaitan dengan materi bangun
ruang. Siswa Indonesia berpartisipasi dalam studi internasional TIMSS untuk
kelas 4 dan kelas 8. Selama ini prestasi siswa Indonesia dalam TIMSS kurang
menggembirakan. Soal-soal TIMSS ini disajikan agar dapat menjadi wawasan
bagi guru dan dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi sumber ide
ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi bangun
ruang.
Soal TIMSS 2011
No.
1

Soal

Perhatikan gambar berikut.
Gambar 1

Gambar 2

Berilah tanda X pada pernyataan berikut ini yang benar.
Pernyataan
A dan B memiliki sisi berbentuk persegi
A dan B memiliki sisi sama banyak
Semua sudut A adalah sudut siku-siku
B memiliki rusuk yang lebih banyak dari A
Beberapa rusuk bangun B berbentuk kurva
Identifikasi
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Benar

Salah

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

Level Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.6.Membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola

Diketahui

:

Gambar kubus dan limas segi empat

Ditanyakan

:

Pernyataan yang benar tentang kubus dan limas segiempat

Materi yang
dibutuhkan

:

Bangun ruang
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Soal-soal UN/USBN

B. Bangun Ruang Gabungan
Berikut ini contoh soal-soal TIMSS yang berkaitan dengan materi bangun
ruang gabungan. Siswa Indonesia berpartisipasi dalam studi internasional
TIMSS untuk kelas 4 dan kelas 8. Selama ini prestasi siswa Indonesia dalam
TIMSS kurang menggembirakan. Soal-soal TIMSS ini disajikan agar dapat
menjadi wawasan bagi guru dan dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi
sumber ide ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi
bangun ruang gabungan.
No.
1

Soal

Perhatikan bangun berikut.

Jika bangun tersebut di putar sedemikian rupa, maka yang mungkin
adalah
A

B

C

D
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Identifikasi
Level
Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.7.Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya

Diketahui

:

Beberapa bangun kubus yang digabung dengan susunan
tertentu

Ditanyakan

:

Bagaimana bentuk bangun tersebut ketika diputar dengan cara
tertentu

Materi yang
dibutuhkan

:

Bangun ruang gabungan

Selain soal-soal dari USBN dan TIMSS, sebagai tambahan wawasan disajikam
soal dari ujian nasional negara lain. NAPLAN atau Nasional Assesment Program
for Literacy and Numeracy adalah program assessmen Nasional untuk siswasiswi kelas 3,5,7,9 and 11 di Australia. Berikut ini contoh soal-soal yang
berkaitan dengan materi bangun ruang gabungan pada NAPLAN.
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Soal-soal UN/USBN
No.

Soal

1

Bangun ruang berikut merupakan gabungan dari bangun ruang
kerucut dengan

A. Kubus
B. Tabung
C. Limas segiempat
D. Prisma segiempat

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.7.

Diketahui

:

Gambar bangun ruang gabungan dan salah satu bangun
pembentuknya

Ditanyakan

:

Bangun lain yang membentuk bangun ruang tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

Bangun ruang gabungan
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Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan
volumenya

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk merencanakan aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, perlu diperhatikan

konten/materi

pembelajaran dan konteks peserta didik. Sebelum keterampilan berpikir
tingkat tinggi dilatihkan, peserta didik perlu juga untuk membangun
keterampilan berpikir tingkat yang lebih rendah. Setelah peserta didik siap,
maka guru dapat memberikan stimulus (rangsangan) sebuah situasi nyata
yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan
dilema, kebingungan, tantangan dan abiguitas dari permasalahan yang
direncanakan akan dihadapi peserta didik. Stimulus tersebut digunakan
sebagai trigger.
Perencanaan pembelajaran yang disajikan dalam unit pembelajaran bangun
ruang

berikut

ini,

diharapkan

mampu

merangsang

peserta

didik

menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), memuat
pengembangan pendidikan karakter (PPK), kemampuan literasi, dan
kecakapan abad 21.
Aktivitas pembelajaran pada unit bangun ruang ini dikembangkan
berdasarkan

model

pembelajaran

berbasis

masalah

(problem-based

learning/PBL). Model ini bukan satu-satunya model yang dapat digunakan
untuk melakukan proses pembelajaran. Saudara dapat menggunakan modelmodel lain yang tentunya disesuaikan dengan faktor keamanan, kepercayaan
diri peserta didik, tingkat kesulitan, dan sebagainya dalam melakukan
pembelajaran bangun ruang, misalnya discovery/inquiry learning atau project
based learning.
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Karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan (dalam Amir, 2009)
antara lain: (1) masalah digunakan sebagai awal pembelajaran; (2) biasanya
masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan
secara mengambang (ill-structured); (3) masalah biasanya menuntut
perspektif majemuk (multiple-perspective); (4) masalah membuat pembelajar
tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang
baru; (5) sangat mengutamakan belajar mandiri; (6) memanfaatkan sumber
pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja, dan (7)
pembelajarannya kolaboratif, komunikatif dan kooperatif. Karakteristik ini
menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir
tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah.
Sintak model Problem-based Learning menurut Arends (2012) sebagai
berikut: a. Orientasi peserta didik pada masalah b. Mengorganisasikan peserta
didik untuk belajar c. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya e. Menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah
Berdasarkan sintaks tersebut, contoh langkah-langkah pembelajaran berbasis
pemecahan masalah yang bisa dirancang oleh guru dalam pembelajaran
bangun ruang dan bangun ruang gabungan adalah sebagai berikut.

Aktivitas 1: Bangun ruang
A. Orientasi peserta didik pada masalah
1.

Disediakan peraga bangun ruang yang diberi nama A,B,C,D dan E masingmasing dua buah. (lihat lembar kerja 1) Permasalahannya: manakah
diantara bangun-bangun ruang tersebut yang memiliki paling banyak
kesamaan sifat?

B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
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Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

2.

Buat kelompok siswa yang terdiri dari 4 orang per kelompok

C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
3.

Setiap anak memilih dua buah bangun ruang berbeda kemudian
menerangkan hal-hal menarik dari bangun tersebut kepada teman-teman
sekelompoknya

4.

Peserta didik memilih dua bangun ruang tersebut secara acak kemudian
menerangkan persamaan dan perbedaan kedua bangun tersebut

5.

Peserta didik mengambil satu buah bangun ruang dari bangun-bangun
tersebut, kemudian meletakkan ditengah-tengah kelompok sebagai
‘bangun target’. selanjutnya peserta didik mencari bangun lain yang
memiliki kesamaan dengan ‘bangun target’. sebagai contoh,’bangun ini
memiliki kesamaan dengan bangun target karena memiliki 1 atau ‘bangun
ini memiliki kesamaan dengan bangun target karena memiliki sisi yang
lengkung’ dan sebagainya

6.

Lanjutkan dengan bangun target kedua, dan seterusnya

D. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
7.

Guru berkeliling di tiap kelompok untuk membimbing siswa

8.

Siswa diminta untuk mengisi lembar kerja peserta didik 1.

E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
9.

Guru bersama siswa menganalisis hasil belajar dengan menjelaskan. Pada
saat ini guru mengenalkankan bahwa bangun ruang A adalah prisma,
bangun ruang B adalah tabung, bangun ruang C adalah limas, bangun
ruang D adalah kerucut dan bangun ruang E adalah bola.

10. Bersama-sama guru dan siswa menganalisis sifat-sifat bangun ruang.
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Aktivitas 2: Bangun ruang gabungan
A. Orientasi peserta didik pada masalah
1.

Disediakan permasalahan pada lembar kerja (lihat lembar kerja 2)
Permasalahan: terbentuk dari apakah bangun-bangun ruang berikut?

B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
2.

Buat kelompok siswa yang terdiri dari 4 orang per kelompok

C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
3.

Disediakan peraga bangun ruang kubus dan balok masing-masing
sebanyak 4 buah.

4.

Disediakan peraga bangun ruang prisma, tabung, limas, kerucut dan bola
masing-masing sebanyak 2 buah

5.

Disediakan peraga setengah bola masing-masing sebanyak 2 buah

6.

Dengan mempergunakan peraga bangun ruang yang disediakan, peserta
didik menunjukkan bagaimana bangun ruang gabungan yang disajikan
dalam lembar kerja terbentuk.

7.

Secara bergiliran setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk
menyelesaikan masalah tersebut.

8.

Setelah itu, peserta didik diberi kesempatan untuk berkreativitas
membentuk bangun ruang gabungan dari bangun-bangun ruang yang
tersedia

9.

Kemudian bangun ruang gabungan tersebut di gambar di selembar kertas.

10. Semua hasil karya anggota kelompok dikumpulkan dan di tempel di kertas
plano
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D. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
11. Guru berkeliling di tiap kelompok untuk membimbing siswa
E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
12. Hasil karya kelompok di kertas plano disajikan
13. Secara bergantian peserta didik melakukan window shopping

ke

kelompok-kelompok dan meminta penjelasan tentang bangun-bangun
ruang gabungan yang terbentuk.
14. Anggota kelompok lain memberi bintang pada bangun-bangun ruang
gabungan dari kelompok lain yang di sukainya.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik: Bangun ruang
Perhatikan bangun-bangun ruang berikut. Mana diantara bangunbangun ruang tersebut yang memiliki paling banyak persamaan dan
perbedaan?
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Bangun Ruang

Lembar Kerja Peserta Didik: Bangun ruang gabungan
Perhatikan gabungan bangun ruang berikut. Bangun-bangun
tersebut terbentuk dari gabungan bangun ruang apa saja?
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C. Bahan Bacaan

Bangun Ruang: Prisma, Tabung, Limas, Kerucut dan Bola
Di SD kelas awal telah dipelajari bangun ruang sederhana yaitu kubus dan
balok. Di kelas tinggi akan dipelajari bangun-bangun ruang yang lain yaitu
prisma, tabung, limas, kerucut dan bola.
Prisma adalah adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas dan
tutup identik berbentuk segibanyak dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau
persegi panjang. Nama Prisma bergantung bentuk alas dan tutupnya. Prisma
segitiga jika alas dan tutupnya segitiga. Prisma segiempat jika alas dan
tutupnya segiempat, dan seterusnya. Tabel 4 berikut menunjukkan gambar
ilustrasi prisma dan sifat-sifatnya.
Tabel 4 Gambar dan sifat-sifat prisma
Gambar Bangun

sisi atas

Sifat-sifat bangun

a.

Memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi
berbentuk persegipanjang

sisi tegak
b.

Memiliki 9 rusuk

c.

Memiliki 6 titik sudut

a.

Memiliki 2 sisi berbentuk segiempat dan 4

sisi alas
Prisma tegak Segitiga

sisi berbentuk persegipanjang

Prisma tegak Segiempat
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b.

Memiliki 12 rusuk

c.

Memiliki 8 titik sudut

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

Tabung atau silinder adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua
buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang
mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk.
Tabel 5 menunjukkan gambat ilustrasi tabung dan sifat-sifatnya.
Tabel 5 Gambar dan sifat-sifat tabung
Gambar Bangun

Sifat-sifat bangun
a.

Memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1
sisi berbentuk bidang lengkung (selimut
tabung)

b.

Memiliki 2 rusuk lengkung

c.

Tidak memiliki titiksudut

Tabung

Limas adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk
segibanyak dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Tabel 6 menunjukkan
gambar ilustrasi limas dan sifat-sifatnya.
Tabel 6 Gambar dan sifat-sifar limas
Gambar Bangun

Sifat-sifat bangun
a.

memiliki 1 sisi berbentuk segiempat dan 4
sisi berbentuk segitiga.

b.

memiliki 8 rusuk.

c.

memiliki 5 titiksudut dan salah satu
titiksudutnya disebut pula titik puncak.

Limas segiempat

d.

sisi alasnya berbentuk segiempat dan sisi
lainnya berbentuk segitiga.
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Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut
memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga tapi
berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Tabel 7 menunjukkan
gambar ilustrasi kerucut dan sifat-sifatnya.
Tabel 7 Gambar dan sifat-sifat kerucut
Gambar Bangun
titik puncak

Sifat-sifat bangun
a.

lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang

garis pelukis

Kerucut
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Memiliki 1 sisi alas berbentuk daerah
lengkung (selimut kerucut).

b.

Memiliki 1 rusuk lengkung.

c.

Tidak memiliki titiksudut.

d.

Memiliki 1 titik puncak.

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

Bola adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tak hingga
lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama.
Bola hanya memiliki 1 sisi. Tabel 8 menunjukkan gambar ilustrasi bola dan
sifat-sifatnya.
Tabel 8 Gambar dan sifat-sifat bola
Gambar Bangun

Sifat-sifat bangun
a.

Memiliki 1 sisi berbentuk bidang lengkung
(selimut bola)

b.

Tidak memiliki rusuk

c.

Tidak memiliki titiksudut

Bola
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Bangun Ruang Gabungan
Bangun ruang gabungan merupakan pengembangan dari bangun ruang.
Bangun ruang gabungan adalah bangun ruang yang terbentuk dari beberapa
bangun ruang lain, bisa dua bangun ruang atau lebih. Tabel 9 memperlihatkan
beberapa contoh gabungan bangun ruang.

Tabel 9 Contoh-contoh bangun ruang gabungan
Bangun ruang gabungan
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Terbentuk dari bangun-bangun

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini pembahasan soal-soal USBN tiga tahun terakhir dan soal-soal
TIMSS yang berkaitan dengan bangun datar (segibanyak dan lingkaran) yang
telah di sajikan pada bagian sebelumnya pada unit ini. Pembahasan atau
penyelesaian soal yang disajikan di sini bukan merupakan satu-satunya cara
yang benar. Pembahasan atau penyelesaian soal-soal pada bagian ini disajikan
sebagai alternatif dan sumber ide bagi guru dalam membahas soal-soal sesuai
dengan kebutuhan siswa.
Soal USBN tahun2017
No.
1

Soal

Sifat-sifat di bawah ini yang merupakan sifat kerucut adalah ….
A. Memiliki rusuk lurus
B. Memiliki satu titik sudut
C.

Tidak memiliki rusuk lengkung

D.

Tidak memiliki titik sudut

Pembahasan

Sifat-sifat kerucut sebagai berikut:
 Memiliki 1 sisi alas berbentuk daerah lingkaran dan 1 sisi berbentuk
bidang lengkung (selimut kerucut).
 Memiliki 1 rusuk lengkung.
 Tidak memiliki titiksudut.
 Memiliki 1 titik puncak.
Sebuah kerucut tidak memiliki rusuk lurus, memiliki rusuk lengkung, dan
satu titik sudut.
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Soal TIMSS 2011
No.

Soal

1

Perhatikan gambar kubus dan limas segiempat beraturan berikut ini.
Bangun A

Bangun B

Berilah tanda X pada pernyataan berikut ini yang benar.
Pernyataan

Benar

Salah

A dan B memiliki sisi berbentuk persegi
A dan B memiliki sisi sama banyak
Semua sudut A adalah sudut siku-siku
B memiliki rusuk yang lebih banyak dari A
Beberapa rusuk bangun B berbentuk kurva
Pembahasan

Bangun A adalah sebuah prisma segiempat dan bangun B adalah limas
segiempat. Bangun A memiliki sisi berbentuk persegi dan bangun B
memiliki sisi berbentuk persegi dan segitiga.
Bangun A memiliki 6 sisi dan bangun 2Bmemiliki 5 sisi, maka bangun A
dan B memiliki sama banyak.
Bangun A semua sudutnya siku-siku, dan bangun B tidak ada sudut yang
siku-siku.
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Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

Bangun A memiliki 12 rusuk dan bangun B memiliki 8 rusuk. Jadi bangun A
memiliki rusuk yang lebih banyak dari bangun B.
Bangun A dan bangun B semua rusuknya lurus, sehingga bangun A dan B
tidak memiliki rusuk yang berbentuk kurva.
Dari keterangan di atas, maka disimpulkan.
Pernyataan

Benar

A dan B memiliki sisi berbentuk persegi

Salah

X

A dan B memiliki sisi sama banyak

X

Semua sudut A adalah sudut siku-siku

X

B memiliki rusuk yang lebih banyak dari A

X

Beberapa rusuk bangun B berbentuk kurva

X

Soal TIMSS
No.
1

Soal

Perhatikan bangun berikut.

Jika bangun tersebut di putar sedemikian rupa, maka yang mungkin
adalah
A

B
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C

D

Pembahasan

Misalkan bangun asal kita beri nomor sebagai berikut.

5

1

4

3

2

Jika bangun tersebut dibuat setengah lingkaran ke arah yang
berlawanan dengan jarum jam, maka terjadi bangun pilihan A.

2

3

1

4

5

Untuk pilihan B tidak mungkin, karena jika bangun tersebut di putar
1/2 lingkaran searah jarum jam, maka kubus 5 seharusnya terletak di
bawah kubus 3.

2
1

3

4

5

Untuk pilihan C tidak mungkin, karena jika bangun tersebut di putar 1/2
lingkaran searah dengan jarum jam maka kubus 4 seharusnya terletak di

1

3

5

4
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Untuk pilihan D tidak mungkin, karena jika bangun tersebut tidak diputar
maka kubus 1 seharusnya terletak di depan kubus 2.

5

1
2

1

3

4

Bangun ruang berikut merupakan gabungan dari bangun ruang
kerucut dengan

A. Kubus
B. Tabung
C. Limas segiempat
D. Prisma segiempat

Pembahasan
Bangun tersebut merupakan gabungan dari kerucut dengan tabung.
Gabungan antara kerucut dengan kubus sebagai berikut.
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Gabungan antara kerucut dengan limas segiempat sebagai berikut.

Gabungan antara kerucut dengan prisma segiempat sebagai berikut.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Saudara lalukan dengan menaikkan tingkat
atau level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis.
Misalnya soal-soal penyajian segibanyak tidak sekadar mengidentifikasi
bangun ruang, bisa juga dikembangkan dengan membandingkan dan
menganalisis beberapa jebis bangun ruang.
Soal-soal HOTS memberi penekanan lebih pada proses: a. mentransfer fakta
dari satu konteks ke konteks lain, b. memilih, memproses, dan menerapkan
informasi, c. melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, d.
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan e.

menguji

informasi dan gagasan secara kritis. Karakteristik soal hots adalah: 1.

104

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek
mengingat dan memahami, 3, stimulus menarik, 4 tidak familiar, 5, kebaruan.
Soal yang sudah sering muncul tidak menjadi HOTS lagi. Agar soal tersebut
menjadi hots maka konteks, stimulusnya atau pertanyaannya di ubah.
Mengubah stimulus dapat dilakukan antara lain dengan menyajikan informasi
berupa berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dll yang memiliki keterkaitan
dalam

sebuah

kasus.

Stimulus

hendaknya

menuntut

kemampuan

menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau
menciptakan. Dalam memilih kasus/permasalahan konstekstual dan menarik
(terkini) memotivasi peserta didik untuk membaca. Stiumulus hendaknya
terkait langsung dengan pertanyaan (pokok soal) dan berfungsi jelas.
Berikut ini disajikan format penyusunan kisi-kisi hots dan kartu soal hots.
Format 1. Penyusunan kisi-kisi soal HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

Kompetensi
yang Diuji

: Sekolah Dasar (SD)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018
Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Format 2. Format kartu soal HOTS
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

:
:
:
Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:
:
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP
MATERI

MATERI

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Berikut ini disajikan beberapa contoh kisi-kisi soal dan soal HOTS untuk
materi bangun ruang dan bangun ruang gabungan.
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
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: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 120 menit
: 6 soal
: 2017/2018
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NO
1

2

3

4

5

Kompetensi
yang Diuji
Membanding
kan prisma,
tabung, limas,
kerucut, dan
bola

Lingkup
Materi
Geometri

Membanding
kan prisma,
tabung, limas,
kerucut, dan
bola

Geometri

Menjelaskan
bangun ruang
yang
merupakan
gabungan
dari
beberapa
bangun
ruang, serta
luas
permukaan
dan
volumenya

Geometri

Menjelaskan
bangun ruang
yang
merupakan
gabungan
dari
beberapa
bangun
ruang, serta
luas
permukaan
dan
volumenya
Menjelaskan
bangun ruang
yang
merupakan

Geometri

Geometri

Materi

Indikator Soal

Bangun
ruang

Disajikan cerita
dua anak
bermain tebak
bangun ruang,
ditanyakan
bangun ruang
yang
disembunyikan
Disajikan tabel
yang berisi
sifat-sifat
bangun ruang,
ditanyakan
bangun ruang
yang sesuai
dengan sifatsifat tersebut
Disajikan
gambar dua
bangun ruang
gabungan dan
informasi yang
berkaitan
dengan bangun
ruang
gabungan
tersebut,
ditanyakan
pernyataan
yang benar
sehubungan
dengan bangun
ruang
gabungan
tersebut.
Disajikan
bangun ruang
gabungan,
ditanyakan
bentuk bangun
ruang tersebut
jika di lihat dari
sisi/arah
tertentu

Bangun
ruang

Bangun
ruang
gabung
an

Bangun
ruang
gabung
an

Bangun
ruang
Gabung
an

Disajikan
gambar
beberapa
bangun ruang

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L3

Pilihan
ganda

2

L3

Pilihan
ganda

3

L3

Isian
singkat

4

L3

Pilihan
ganda

6

L3

Uraian
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NO

Kompetensi
yang Diuji
gabungan
dari
beberapa
bangun
ruang, serta
luas
permukaan
dan
volumenya

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

yang
bertumpuk,
ditanyakan
pernyataan
yang benar
yang berkaitan
dengan
banyaknya
bangun ruang
tersebut.

Berikut ini contoh soal HOTS untuk materi bangun ruang dan bangun ruang
gabungan. Saudara dapat mendiskusikan jawaban dari soal-soal tersebut
dengan rekan-rekan Saudara.
Nomor 1 contoh 1 materi bangun ruang
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

Membandingk
an prisma,
tabung, limas,
kerucut, dan
bola

: SD
: VI
: Matematika

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :

: 2013
: Pilihan Ganda
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Dalam permainan tebak bangun ruang disediakan
Nomor
Soal

prisma, tabung, limas, kerucut dan bola di dalam
kantong tertutup. Fida mengambil sebuah bangun
dan menyembunyikan. Gina menebak bangun yang

LINGKUP
MATERI
Bangun ruang
MATERI
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disembunyikannya dengan melakulan percakapan
berikut
Gina: apakah bangun itu memiliki satu sudut?

Unit Pembelajaran
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Bangun
ruang
gabungan

Fida: Ya
Gina: apakah bangun itu memiliki rusuk-rusuk yang
sejajar?

INDIKATOR
SOAL
Disajikan cerita
dua anak
bermain tebak
bangun ruang,
ditanyakan
bangun ruang
yang
disembunyikan

Kunci
Jawaban

Fida: tidak
Bangun yang disembunyikan Fida adalah…
A. Prisma
B. Limas
C. Tabung
D. Bola

Nomor 2 contoh 2 materi bangun ruang
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

Membandingk
an prisma,
tabung, limas,
kerucut, dan
bola

LINGKUP
MATERI
Bangun ruang
MATERI

: SD
: VI
: Matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan Ganda
:
Penalaran

Aplikas
i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Tabel berikut menunjukkan sifat-sifat bangun ruang.
Sifat-sifat

Ya

Memiliki rusuk lengkung
Semua rusuknya lurus
Tidak memiliki titik sudut

tidak
v

v
v
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Bangun
ruang
gabungan

Memiliki 5 titik sudut
Memiliki 8 titik sudut

INDIKATOR
SOAL
Disajikan tabel
yang berisi
sifat-sifat
bangun ruang,
ditanyakan
bangun ruang
yang sesuai
dengan sifatsifat tersebut

Kunci
Jawaban

Bangun ruang yang dimaksud adalah
A.

B.

C.

D.
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v
v
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Berikut ini contoh soal HOTS untuk materi bangun ruang gabungan.
Nomor 3 contoh 1 materi bangun ruang gabungan
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
bangun ruang
yang
merupakan
gabungan dari
beberapa
bangun ruang,
serta luas
permukaan dan
volumenya

: SD
: VI
: matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: isian singkat
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan bangun berikut.
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI
Bangun ruang

Berikut ini informasi tentang bangun di atas:
 Panjang rusuk prisma sama dengan panjang

MATERI

diameter tabung.
Bangun ruang
gabungan

 Tinggi tabung sama dengan tinggi prisma.
 Di dalam tabung terdapat kerucut dengan posisi

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar dua
bangun ruang
gabungan dan
informasi yang
berkaitan
dengan bangun
ruang gabungan

Kunci
Jawaban

terbalik, titik puncak kerucut terletak pada alas
prisma
 Di dalam prisma terdapat limas segiempat
dengan posisi terbalik, titik puncak limas
terdapat pada alas
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tersebut,
ditanyakan
pernyataan
yang benar
sehubungan
dengan bangun
ruang gabungan
tersebut.
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 Berilah tanda √ pada pernyataan yang benar dan
tanda X pada pernyataan yang salah.

Pernyataan
Volum air di dalam limas lebih
banyak daripada volum air di
dalam kerucut
Volum air di dalam limas sama
dengan volum air di dalam
kerucut
Volum air di dalam limas lebih
sedikit dari pada volum air di
dalam kerucut
Volum air tidak dapat ditentukan

Benar/salah
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Nomor 4 contoh 2 materi bangun ruang gabungan
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SD
: VI
: Maetmatika

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :

: 2013
: Pilihan Ganda
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Menjelaskan
bangun ruang
yang merupakan
gabungan dari
beberapa bangun
ruang, serta luas
permukaan dan
volumenya

Perhatikan bangun ruang gabungan berikut ini.
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI
Bangun ruang
MATERI
Bangun
ruang
gabungan

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
bangun ruang
gabungan,
ditanyakan
bentuk bangun
ruang tersebut
jika di lihat dari
sisi/arah
tertentu

Kunci
Jawaban

Jika di lihat dari atas, maka bangun ruang tersebut
akan berbentuk seperti di bawah ini.
A.
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B.

C.

D.
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Nomor 5 Contoh 3 materi bangun ruang gabungan
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SD
: VI
: Matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan Ganda
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Menjelaskan
bangun ruang
yang merupakan
gabungan dari
beberapa bangun
ruang, serta luas
permukaan dan
volumenya

Perhatikan gambar berikut.
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI
Bangun ruang
MATERI
Bangun ruang
gabungan

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar
beberapa
bangun ruang
yang
bertumpuk,
ditanyakan
pernyataan
yang benar yang
berkaitan
dengan
banyaknya
bangun ruang
tersebut.

Kunci
Jawaban

Pernyataan yang benar tentang tumpukan balok dan
tabung di atas adalah…
A. Jumlah balok lebih banyak dari tabung
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B. Jumlah tabung lebih banyak dari balok
C. Balok dan tabung sama banyak
D. Balok berjumlah dan tabung berjumlah
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Pada unit Bangun ruang untuk ini telah dibahas dua kompetensi dasar
pengetahuan dan keterampilan, yaitu kompetensi dasar pengetahuan kelas VI
dengan nomor KD 3.6 Membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan
bola dan KD 3.7. Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya. Kompetensi
Dasar keterampilan nomor 4.6. Mengidentifikasi prisma, tabung, limas,
kerucut, dan bola dan 4.7.Mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya.

Materi-materi yang di bahas dalam unit mempunyai banyak aplikasi dalam
kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata.
Untuk mencapai KD perancangan kegiatan pembelajaran merupakan salah
satu unsur terpenting agar KD dapat tercapai dengan baik. Merancang
aktivitas pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana
yang tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhartikan kondisi peserta didik.
Untuk mencapai target KD dibahas serentetan kegiatan, antara lain contoh
aktivitas yang dapat dilakukan, bahan bacaan yang mendukung, dan
pembahasan soal contoh USBN dan/atau soal PISA/TIMSS serta contoh
pengembangan soal-soal yang berorientasi berpikir tinggkat tinggi yang
dilalui dengan pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang kesemuanya dalam
rangka ketercapaian KD tersebut.
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Aktivitas yang baik akan menghasilkan output pembelajaran yang baik pula.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran yang baik.
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Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit Bangun Ruang ini, ikutilah
petunjuk belajar berikut ini:
1.

bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.

3.

lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
siswa-siswi Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.

4.

jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik geometri di kelas IV (SD kelas tinggi) yaitu hubungan
antar garis. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru
dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi tersebut ke
peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan
terutama dalam memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir tingkat
tinggi peserta didik.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang hubungan antar garis, soal-soal tes USBN topik ini di tiga tahun
terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif
aktivitas pembelajaran, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat
digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur
mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini
dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi
peserta didik menganalisis hubungan antar garis, masalah-masalah yang
berhubungan dengan hubungan antar garis, melakukan percobaannya,
sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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Topik hubungan antar garis yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri
atas bahan bacaan tentang hubungan antar garis. Selain itu, unit ini dilengkapi
dengan LKPD, yaitu mengidentifikasi hubungan antar garis. LKPD yang
dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di
kelas.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi dasar dan target kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR
KD PENGETAHUAN
3.10 Menjelaskan hubungan
antar garis (sejajar,
berpotongan,
berhimpit)
menggunakan model
konkret

TARGET KD
-

-

KELAS

menjelaskan hubungan
antar garis sejajar
Menjelaskan hubungan
antar garis,
berpotongan
menggunakan model
konkret
Menjelaskan hubungan
antar berhimpit
menggunakan model
konkret

IV

Mengidentifikasi
hubungan antar garis
sejajar menggunakan
benda konkret
Mengidentifikasi
hubungan antar
berpotongan
menggunakan model
konkret
Mengidentifikasi
hubungan antar
berimpit menggunakan
model konkret

IV

KD KETERAMPILAN
4.10

Mengidentifikasi
hubungan antar garis
(sejajar, berpotongan,
berhimpit)
menggunakan model
konkret

-

-

-
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.10 dan KD 4,10 SD Kelas IV
diuraikan pada Tabel 1.2.
Tabel 2 IPK untuk KD 3.10 dan 4.10 kelas IV
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IV

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.6.1 Menjelaskan unsur-unsur
bangun datar

4.8.1 Mengidentifikasi unsurunsur bangun datar

IPK Kunci
3.6.2 menjelaskan hubungan antar
garis sejajar
3.6.3 Menjelaskan hubungan antar
garis, berpotongan
menggunakan model
konkret
3.6.4 Menjelaskan hubungan antar
berhimpit menggunakan
model konkret

IPK Kunci
4.8.2 Mengidentifikasi hubungan
antar garis sejajar
menggunakan benda konkret
4.8.3 Mengidentifikasi hubungan
antar berpotongan
menggunakan model konkret
4.8.4 Mengidentifikasi hubungan
antar garis berimpit
menggunakan model konkret

IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.6.5 Menjelaskan hubungan antar 4.8.5 Mengidentifikasi hubungan
garis berpotongan tegak
antar garis berpotongan
lurus menggunakan benda
tegak lurus menggunakan
konkret
benda konkret

130

Unit Pembelajaran
Hubungan antar Garis

A. Hubungan antar Garis
Hubungan antar garis meliputi sejajar, berpotongan dan berhimpit. Di sekitar
kita banyak benda-benda konkret yang menunjukkan hubungan antar garis.
Pada Gambar 1 disajikan benda-benda di sekitar yang menunjukkan bendabenda sekitar kita yang sejajar maupun berpotongan misalnya rel kereta api,
teralis jendela dan pagar rumah/halaman.

Gambar 1 Benda-benda sekitar yang menunjukkan hubungan antar garis
Dari berbagai sumber

Contoh-contoh lain tentang garis-garis sejajar dan berpotongan yang
terdapat di dunia nyata dapat di lihat pada video dengan link-link sebagai
berikut.
https://www.youtube.com/watch?v=xw_ImMm_uhc.
https://www.youtube.com/watch?v=k8JOBm2Xbo8
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A. Hubungan antar Garis
Dalam tiga tahun terakhir sejak 2016, 2017 dan 2018, tidak ditemukan soal
USBN jenjang Sekolah Dasar yang berkaitan dengan materi hubungan antar
garis, sehingga dalam bagian ini hanya di sajikan soal dari TIMSS.
Berikut ini contoh soal-soal TIMSS yang berkaitan dengan materi hubungan
antar garis. Siswa Indonesia berpartisipasi dalam studi internasional TIMSS
untuk kelas 4 dan kelas 8. Selama ini prestasi siswa Indonesia dalam TIMSS
kurang menggembirakan. Soal-soal TIMSS ini disajikan agar dapat menjadi
wawasan bagi guru dan dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik
untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi sumber
ide ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi
hubungan antar garis.
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Soal TIMSS 1999 untuk kelas IV.
No.
1

Soal

Perhatikan garis-garis berikut.

Garis 1

Garis 2

Garis 3

Garis 4

Manakah diantara garis-garis tersebut yang sejajar?
A. Garis 1 dan Garis 2
B. Garis 1 dan Garis 3
C. Garis 2 dan Garis 3
D. Garis 2 dan Garis 4
Identifikasi
Level Kognitif

:

L1 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.10. Mengidentifikasi hubungan antar garis (sejajar,
berpotongan, berhimpit) menggunakan model konkret

Diketahui

:

Garis-garis

Ditanyakan

:

Garis yang sejajar

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar garis
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk merencanakan aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, perlu diperhatikan

konten/materi

pembelajaran dan konteks peserta didik. Sebelum keterampilan berpikir
tingkat tinggi dilatihkan, peserta didik perlu juga untuk membangun
keterampilan berpikir tingkat yang lebih rendah. Setelah peserta didik siap,
maka guru dapat memberikan stimulus (rangsangan) sebuah situasi nyata
yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan
dilema, kebingungan, tantangan dan abiguitas dari permasalahan yang
direncanakan akan dihadapi peserta didik. Stimulus tersebut digunakan
sebagai trigger.
Perencanaan pembelajaran yang disajikan dalam unit pembelajaran bangun
datar berikut ini, diharapkan mampu merangsang peserta didik menggunakan
keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), memuat pengembangan
pendidikan karakter (PPK), kemampuan literasi, dan kecakapan abad 21.
Aktivitas pembelajaran pada unit ini dikembangkan berdasarkan model
pembelajaran berbasis pemecahan masalah (problem-based learning/PBL) .
Model ini bukan satu-satunya model yang dapat digunakan untuk melakukan
proses pembelajaran. Saudara dapat menggunakan model-model lain yang
tentunya disesuaikan dengan faktor keamanan, kepercayaan diri peserta
didik, tingkat kesulitan, dan sebagainya dalam melakukan pembelajaran
bangun datar, misalnya model discovery/inquiry learning atau project based
learning.
Karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan (dalam Amir, 2009)
antara lain: (1) masalah digunakan sebagai awal pembelajaran; (2) biasanya
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masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan
secara mengambang (ill-structured); (3) masalah biasanya menuntut
perspektif majemuk (multiple-perspective); (4) masalah membuat pembelajar
tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang
baru; (5) sangat mengutamakan belajar mandiri; (6) memanfaatkan sumber
pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja, dan (7)
pembelajarannya kolaboratif, komunikatif dan kooperatif. Karakteristik ini
menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir
tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah.
Sintak model Problem-based Learning menurut Arends (2012) sebagai
berikut: a. Orientasi peserta didik pada masalah b. Mengorganisasikan peserta
didik untuk belajar c. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya e. Menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah
Berdasarkan sintaks tersebut, alternatif langkah-langkah pembelajaran
berbasis pemecahan masalah yang bisa dirancang oleh guru dalam
pembelajaran hubungan antar garis adalah sebagai berikut.

Aktivitas 1: Hubungan antar garis
Aktivitas 1 ini juga dikembangkan berdasarkan KD 3.1, berfokus pada
bagaimana

membelajarkan

konsep

hubungan

antar

garis

dengan

menggunakan benda konkret
Tujuan aktivitas 1:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1.

Menjelaskan hubungan antar garis sejajar menggunakan benda konkret

2.

Menjelaskan hubungan antar garis berpotongan menggunakan benda
konkret

3.

Menjelaskan hubungan antar garis berimpit menggunakan benda konkret
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Alternatif langkah-langkah pembelajaran:
1.

Berikan permasalahan dan mintalah peserta didik untuk memperhatikan
permasalahan yang diberikan. Contoh permasalahan pada LK 1.

2. Berilah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk
berpikir tingkat tinggi dalam menjawabnya, diantaranya:
a. Manakah di antara dua garis tersebut yang berpotongan?
b. Manakah di antara dua garis tersebut yang sejajar?
c. Manakah di antara dua garis tersebut yang berimpit?
3. Disediakan alat peraga berupa lidi, sedotan atau penggaris. Peserta didik
diminta memperagakan posisi dua garis yang berpotongan dan dua garis
yang sejajar menggunakan lidi/sedotan tersebut.
4. Peserta didik menerima informasi tentang dua garis berimpit dengan
menggunakan dua lidi/sedotan yang ditumpuk.
5. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok diminta
mencari benda-benda sekitar yang menunjukkan dua garis sejajar dan dua
garis berpotongan, baik di dalam dan di luar kelas. Misalnya dinding,
lantai, atap, dan sebagainya.
6. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok.
7. Guru memberikan tugas lembar kerja 1 secara individu kepada peserta
didik. Peserta didik mengerjakan lembar kerja 1,yaitu mengidentifikasi
garis-garis yang sejajar, berpotongan dan berimpit.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Hubungan antar garis
Perhatikan garis-garis pasangan garis-

garis berikut.

A. Apakah perbedaan dari pasangan garis-garis di atas?
B. Apakah persamaan dari pasangan garis-garis di atas?
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C. Bahan Bacaan

Hubungan antar Garis
Kedudukan dua garis pada bidang dapat terjadi sebagai berikut.
a. Dua buah garis sejajar. Dua buah garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar
jika kedua garis itu tidak mempunyai titik persekutuan, tetapi sebidang. Kedua
garis selalu dipisahkan dengan jarak yang sama. Biasanya ditengah kedua
garis diberi tanda panah untuk menunjukkan keduanya sejajar.

Gambar 2 Dua buah garis sejajar
Dari berbagai sumber

b. Dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan

Dua garis dikatakan

berpotongan jika kedua garis itu mempunyai tepat satu titik persekutuan. Dua
garis yang berpotongan selalu sebidang. Garis g dan h berpotongan di titik A.
Titik A disebut titik potong.

Gambar 3 Dua buah garis berpotongan
Dari berbagai sumber

Jika dua garis berpotongan membentuk sudut tegak lurus atau 90o, maka garis
itu di sebut berpotongan tegak lurus, seperti tampak pada gambar 5.
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Gambar 4 Dua buah garis berpotongan tgeak lurus
Dari berbagai sumber

c. Dua garis berimpit. Pada dua garis yang berimpit semua titik pada masingmasing garis itu merupakan titik persekutuan dari kedua garis tersebut.

Gambar 5 Dua buah garis berimpit
Dari berbagai sumber

Di dalam bangun ruang, misal kubus, juga terdapat garis-garis yang tidak
sejajar, tidak berpotongan dan tidak berimpit, garis tersebut disebut garis
yang saling bersilangan. Pada kubus gmbar 5, garis yang bersilangan adalah
garis AB dan CG bersilangan.

Gambar 6 Garis AB dan CG bersilangan
Dari berbagai sumber
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A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini pembahasan soal-soal USBN tiga tahun terakhir dan soal-soal
TIMSS yang berkaitan dengan bangun datar (segibanyak dan lingkaran) yang
telah di sajikan pada bagian sebelumnya dari unit ini. Pembahasan atau
penyelesaian soal yang disajikan di sini bukan merupakan satu-satunya cara
yang benar. Pembahasan atau penyelesaian soal-soal pada bagian ini disajikan
untuk menjadi alternatif dan sumber ide bagi guru dalam membahas soal-soal
sesuai dengan kebutuhan siswa.
No.
1

Soal

Perhatikan garis-garis berikut.

Garis 1

Garis 2

Garis 3

Garis 4

Manakah diantara garis-garis tersebut yang sejajar?
A. Garis 1 dan Garis 2
B. Garis 1 dan Garis 3
C. Garis 2 dan Garis 3
D. Garis 2 dan Garis 4
Pembahasan

Garis 1 dan garis 2 berpotongan
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Garis 1 dan garis 3 berpotongan
Garis 2 dan garis 3 berpotongan
Garis 1 dan 4 sejajar

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Saudara lalukan dengan menaikkan tingkat
atau level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis.
Misalnya soal-soal penyajian segibanyak tidak sekadar mengidentifikasi
hubungan antar garis, bisa juga dikembangkan dengan menganalis beberapa
garis dan mencari hubungan antar garis tersebut.
Soal-soal HOTS memberi penekanan lebih pada proses: a. mentransfer fakta
dari satu konteks ke konteks lain, b. memilih, memproses, dan menerapkan
informasi, c. melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, d.
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan e. menguji
informasi dan gagasan secara kritis. Karakteristik soal hots adalah: a.
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, b. meminimalkan aspek
mengingat dan memahami, c. stimulus menarik, d. tidak familiar dan e.
kebaruan.
Soal yang sudah sering muncul tidak menjadi HOTS lagi. Agar soal tersebut
menjadi hots maka konteks, stimulusnya atau pertanyaannya di ubah.
Mengubah stimulus dapat dilakukan antara lain dengan menyajikan informasi
berupa berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dll yang memiliki keterkaitan
dalam

sebuah

kasus.

Stimulus

hendaknya

menuntut

kemampuan

menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau
menciptakan. Dalam memilih kasus/permasalahan konstekstual dan menarik
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(terkini) memotivasi peserta didik untuk membaca. Stiumulus hendaknya
terkait langsung dengan pertanyaan (pokok soal) dan berfungsi jelas.
Berikut ini disajikan format penyusunan kisi-kisi hots dan kartu soal hots.
Format 1. Format penyusunan kisi-kisi soal HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

: Sekolah Dasar (SD)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Format 2. Format kartu soal HOTS
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

:
:
:
Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:
:
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP
MATERI
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MATERI

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Berikut ini disajikan beberapa contoh kisi-kisi soal dan soal HOTS untuk
materi hubungan antar garis.
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

2

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 120 menit
: 3 soal
: 2017/2018

Kompetensi
yang Diuji
Menjelaskan
hubungan
antar garis
(sejajar,
berpotongan,
berhimpit)
menggunaka
n model
konkret

Lingkup
Materi
Geometri

Menjelaskan
hubungan
antar garis
(sejajar,
berpotongan,
berhimpit)
menggunaka

Geometri
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Materi
Hubungan
antar garis

Hubungan
antar garis

Indikator Soal
Disajikan
beberapa garis
yang saling
berhubungan
dalam bidang
datar,
ditanyakan
pernyataan
yang benar
tentang
hubungan
antar garis
tersebut
Disajikan
gambar balok
dengan namanama titik
sudut dan
beberapa
pernyataan
tentang balok

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L3

Pilihan
ganda

2

L3

Pilihan
ganda
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NO

3

Kompetensi
yang Diuji
n model
konkret

Lingkup
Materi

Menjelaskan
hubungan
antar garis
(sejajar,
berpotongan,
berhimpit)
menggunaka
n model
konkret

Geometri

Materi

Hubungan
antar garis

Indikator Soal
tersebut,
ditanyakan
pernyataan
yang salah.
Disajikan
gambar kubus
dan tabel berisi
pasangan garis
dan hubungan
antar garis
tersebut,
ditanyakan
pernyataan
yang benar
tentang tabel
tersebut.

Level
Kognitif

No

3

Bentuk
Soal

Pilihan
ganda

L3

Berikut ini contoh soal HOTS untuk materi hubungan antar garis. Saudara
dapat mendiskusikan jawaban dari soal-soal tersebut dengan rekan-rekan
Saudara.
Contoh 1 materi hubungan antar garis
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
hubungan antar
garis (sejajar,
berpotongan,
berhimpit)
menggunakan
model konkret

: SD
: IV
: Matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan Ganda
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI
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Geometri

Perhatikan gambar berikut ini.
MATERI
Hubungan antar
garis

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
beberapa garis
yang saling
berhubungan
dalam bidang
datar,
ditanyakan
pernyataan
yang benar
tentang
hubungan antar
garis tersebut

Kunci
Jawaban

Pernyataan berikut ini yang benar adalah…
A. Garis AG dan AC berpotongan di C
B. Garis AB dan FG sejajar
C. Garis AG dan BF berpotongan di D
D. Garis AG dan FG sejajar

Contoh 2 materi hubungan antar garis
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
hubungan antar
garis (sejajar,
berpotongan,
berhimpit)
menggunakan
model konkret
LINGKUP
MATERI
Bangun ruang
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: SD
: IV
: Matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan Ganda
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cici melakukan pengamatan terhadap balok berikut.
Nomor
Soal

Unit Pembelajaran
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MATERI
Bangun
ruang
gabungan

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar balok
dengan namanama titik
sudut dan
beberapa
pernyataan
tentang balok
tersebut,
ditanyakan
pernyataan
yang salah.

Kunci
Jawaban

Hasil penyelidikan Cici ditulis pada tabel berikut.
No

Hasil pengamatan

1

AD dan FG sejajar

2

AB dan BC berpotongan

3

HD dan FG sejajar

4

AB dan DC saling tegak lurus

5

AD dan CG bersilangan

Hasil pengamatan cici yang salah adalah
A. Nomor 1 dan 2
B. Nomor 3 dan 4
C. Semuanya salah
D. Tidak ada yang salah

Contoh 3 materi hubungan antar garis
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: IV
: Matematika

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
:
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KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
hubungan antar
garis (sejajar,
berpotongan,
berhimpit)
menggunakan
model konkret

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :

Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut ini adalah tugas yang dikerjakan oleh Dedy
Nomor
Soal

ketika diminta guru mengamati kubus berikut.

LINGKUP
MATERI
Bangun ruang
MATERI
Bangun ruang
gabungan

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar kubus
dan tabel berisi
pasangan garis
dan hubungan
antar garis
tersebut,
ditanyakan
pernyataan
yang benar
tentang tabel
tersebut.

Kunci
Jawaban

No
1
2
3
4
5

Pasangan garis
AB dan DC
AB dan BC
DC dam HG
AE dan BC
AB dan BF

Hubungan antar garis
sejajar
berpotongan
berimpit
Bersilangan
Tegak lurus

Pernyataan berikut ini yang benar
A. Jawaban Dedy benar semua
B. Jawaban Dedy salah 1
C. Jawaban Dedy salah 2
D. Jawaban Dedy salah semua
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Pada unit hubungan antar garis telah dibahas kompetensi dasar (KD)
pengetahuan 3.8 kelas IV yaitu menjelaskan hubungan antar garis (sejajar,
berpotongan, berhimpit) menggunakan model konkret, serta kompetensi
dasar keterampilan 4.8 yaitu mengidentifikasi hubungan antar garis (sejajar,
berpotongan, berhimpit) menggunakan model konkret.
Materi-materi yang di bahas dalam unit mempunyai banyak aplikasi dalam
kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata.
Untuk mencapai KD perancangan kegiatan pembelajaran merupakan salah
satu unsur terpenting agar KD dapat tercapai dengan baik. Merancang
aktivitas pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana
yang tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhartikan kondisi peserta didik.
Untuk mencapai target KD dibahas serentetan kegiatan, antara lain contoh
aktivitas yang dapat dilakukan, bahan bacaan yang mendukung, dan
pembahasan soal contoh USBN dan/atau soal PISA/TIMSS serta contoh
pengembangan soal-soal yang berorientasi berpikir tinggkat tinggi yang
dilalui dengan pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang kesemuanya dalam
rangka ketercapaian KD tersebut.
Aktivitas yang baik akan menghasilkan output pembelajaran yang baik pula.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran yang baik.
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Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit hubungan antar garis ini,
ikutilah petunjuk belajar berikut ini:
1.

bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.

3.

lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
siswa-siswi Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.

4.

jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik geometri di kelas V (SD kelas tinggi meliputi jaringjaring bangun ruang. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini,
guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi tersebut
ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun,
dan terutama dalam memfasilitasi pengenbangan kemampuan berpikir
tingkat tinggi peserta didik.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang jaring-jaring bangun ruang, soal-soal tes USBN topik ini di tiga tahun
terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat
digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur
mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini
dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi
peserta didik menganalisis jaring-jaring bangun ruang, masalah-masalah yang
berhubungan dengan jaring-jaring bangun ruang, melakukan percobaannya,
sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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Topik hubungan jaring-jaring bangun ruang yang dikembangkan pada bahan
bacaan terdiri atas bahan bacaan jaring-jaring bangun ruang. Selain itu, unit
ini dilengkapi dengan LKPD, yaitu membuat jaring-jaring bangun ruang. LKPD
yang

dikembangkan

secara

mengimplementasikannya di kelas
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aplikatif

agar

guru

mudah
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi dasar dan target kompetensi
NO
3.6

KOMPETENSI DASAR
KD PENGETAHUAN
Menjelaskan dan
menemukan jaringjaring bangun ruang
sederhana (kubus dan
balok)

TARGET KD
-

-

-

KELAS

Menjelaskan jaring-jaring
bangun ruang bangun ruang
(kubus)
Menemukan jaring-jaring
bangun ruang sederhana (kubus)
Menjelaskan jaring-jaring
bangun ruang bangun ruang
(balok)
Menemukan jaring-jaring
bangun ruang sederhana (balok)

V

Membuat jaring-jaring bangun
ruang sederhana (kubus)
Membuat jaring-jaring bangun
ruang sederhana (balok)

V

KD KETERAMPILAN
4.6

Membuat jaring-jaring
bangun ruang
sederhana (kubus dan
balok)

-

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.6 dan 4.6 kelas V diuraikan pada
Tabel 1.2
Tabel 2 IPK untuk KD 3.6 dan 4.6 Kelas V
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas V

IPK Pendukung

IPK Pendukung
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3.6.1 Menjelaskan bangun ruang 4.8.1 Mengidentifikasi
bangun
kubus dan balok
ruang kubus dan balok
IPK Kunci
3.6.2 Menjelaskan jaring-jaring
bangun ruang bangun ruang
(kubus)
3.6.3 Menemukan jaring-jaring
bangun ruang sederhana
(kubus)
3.6.4 Menjelaskan jaring-jaring
bangun ruang bangun ruang
(balok)
3.6.5 Menemukan jaring-jaring
bangun ruang sederhana
(balok)

IPK Kunci
4.8.2 Membuat jaring-jaring
bangun ruang sederhana
(kubus)
4.8.3 Membuat jaring-jaring
bangun ruang sederhana
(balok)

IPK Pengayaan
3.6.6 Menjelaskan jaring-jaring
bangun ruang prisma
3.6.7 Menemukan jaring-jaring
bangun ruang prisma

IPK Pengayaan
4.8.4 Membuat jaring-jaring
bangun ruang prisma
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A. Jaring-jaring Bangun Ruang
Contoh aplikasi jaring-jaring bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari
adalah dalam membuat kardus kotak kue. Di pasar atau toko-toko banyak
dijual bahan pembuat kardus kotak kue tersebut dalam bentuk jaring-jaring.
Penjualan dalam bentuk jaring-jaring tersebut akan kemudian jaring-jaring
tersebut akan memudahkan pembeli untuk membawa barang yang telah
dibelinya.
Kardus dalam bentuk jaring-jaring tersebut juga memudahkan dalam
penyimpana. Ketika sudah akan digunakan, barulah jaring-jaring kardus
tersebut di lipat-lipat hingga terbentuk kardus siap pakai. Untuk membuat
kardus-kardus tersebut diperlukan pemahaman tentang jaring-jaring bangun
ruang. Gambar 1 memberikan contoh jaring-jaring bangun ruang dalam
kehidupan nyata.
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Gambar 1 Pembuatan kardus menggunakan jaring-jaring
Sumber: pinterest.com
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A. Jaring-jaring Bangun Ruang
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi jaring-jaring
bangun ruang. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang
setipe pada materi jaring-jaring bangun ruang.
Soal USBN 2017
No.
1

Soal

Perhatikan jaring-jaring kubus berikut!

Jaring-jaring kubus dengan posisi alas dan tutup yang tepat
ditunjukkan oleh gambar…
A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 4

D. 3 dan 4
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Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.6.Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang
sederhana (kubus dan balok)

Diketahui

:

Gambar beberapa jaring-jaring bangun ruang dengan alas dan
tutup ditunjukkan

Ditanyakan

:

Bangun kubus yang sesuai

Materi yang
dibutuhkan

:

Jaring-jaring bangun ruang

Berikut ini contoh soal-soal TIMSS yang berkaitan dengan materi jaring-jaring
bangun ruang. Siswa Indonesia berpartisipasi dalam studi internasional
TIMSS untuk kelas 4 dan kelas 8. Selama ini prestasi siswa Indonesia dalam
TIMSS kurang menggembirakan. Soal-soal TIMSS ini disajikan agar dapat
menjadi wawasan bagi guru dan dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi
sumber ide ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi
jaring-jaring bangun ruang.
Soal TIMSS 1999
No.

Soal

1

Berikut ini contoh soal dalam TIMSS yang berkaitan dengan materi
jaring-jaring bangun ruang.
Perhatikan jaring-jaring bangun ruang di bawah ini.
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Manakah di antara kubus berikut yang terbentuk dari jaring-jaring di
atas?

Identifikasi TIMSS 1999
Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.6.Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang
sederhana (kubus dan balok)

Diketahui

:

Gambar jaring-jaring bangun ruang dengan tambahan bangun
tertentu pada beberapa sisinya

Ditanyakan

:

Ditanyakan kubus yang sesuai

Materi yang
dibutuhkan

:

Jaring-jaring bangun ruang

Soal TIMSS 2011
No.
1

Soal

Berikut ini adalah potongan-potongan kertas karton.

165

Jika Susan ingin membuat bangun ruang denga menggunakan
potongan-potongan kertas tersebut, bangun berikut ini yang mungkin
terbentuk adalah…

Identifikasi Soal TIMSS 2011
Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.6.Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang
sederhana (kubus dan balok)

Diketahui

:

Beberapa bangun datar sebagai bahan untuk membuat bangun
ruang

Ditanyakan

:

Bangun ruang yang dapat dibentuk dari bahan-bahan tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

Jaring-jaring bangun ruang
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk merencanakan aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, perlu diperhatikan

konten/materi

pembelajaran dan konteks peserta didik. Sebelum keterampilan berpikir
tingkat tinggi dilatihkan, peserta didik perlu juga untuk membangun
keterampilan berpikir tingkat yang lebih rendah. Setelah peserta didik siap,
maka guru dapat memberikan stimulus (rangsangan) sebuah situasi nyata
yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan
dilema, kebingungan, tantangan dan abiguitas dari permasalahan yang
direncanakan akan dihadapi peserta didik. Stimulus tersebut digunakan
sebagai trigger.
Perencanaan pembelajaran yang disajikan dalam unit pembelajaran bangun
datar berikut ini, diharapkan mampu merangsang peserta didik menggunakan
keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), memuat pengembangan
pendidikan karakter (PPK), kemampuan literasi, dan kecakapan abad 21.
Aktivitas pembelajaran pada unit ini dikembangkan berdasarkan model
pembelajaran berbasis pemecahan masalah (problem-based learning/PBL) .
Model ini bukan satu-satunya model yang dapat digunakan untuk melakukan
proses pembelajaran. Saudara dapat menggunakan model-model lain yang
tentunya disesuaikan dengan faktor keamanan, kepercayaan diri peserta
didik, tingkat kesulitan, dan sebagainya dalam melakukan pembelajaran
bangun datar, misalnya model discovery/imquiry learning atau project based
learning.
Karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan (dalam Amir, 2009)
antara lain: (1) masalah digunakan sebagai awal pembelajaran; (2) biasanya
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masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan
secara mengambang (ill-structured); (3) masalah biasanya menuntut
perspektif majemuk (multiple-perspective); (4) masalah membuat pembelajar
tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang
baru; (5) sangat mengutamakan belajar mandiri; (6) memanfaatkan sumber
pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja, dan (7)
pembelajarannya kolaboratif, komunikatif dan kooperatif. Karakteristik ini
menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir
tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah.
Sintak model Problem-based Learning menurut Arends (2012) sebagai
berikut: a. Orientasi peserta didik pada masalah b. Mengorganisasikan peserta
didik untuk belajar c. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya e. Menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah
Berdasarkan sintaks tersebut, alternatif langkah-langkah pembelajaran
berbasis pemecahan masalah yang bisa dirancang oleh guru dalam
pembelajaran jaring-jaring bangun ruang adalah sebagai berikut.

Aktivitas 1: jaring-jaring bangun ruang balok
Aktivitas 1 ini juga dikembangkan berdasarkan KD 3.1, berfokus pada
bagaimana membelajarkan konsep jaring-jaring bangun ruang sederhana.
Kubus dan Balok dianggap sebagai bangun ruang sederhana. Karena balok
lebih banyak muncul dalam kehidupan sehari-hari, guru bisa memulai
pengenalan konsep jaring-jaring bangun ruang dengan menggunakan balok,
dilanjutkan dengan jaring-jaring bangun ruang kubus.
Tujuan aktivitas 1
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik dapat:
1. Menjelaskan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok
2. Menemukan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok
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Alternatif langkah-langkah pembelajaran:
1.

Guru menyajikan masalah sebagai berikut:
a.

Pernahkah kalian mendapat snack dalam tempat seperti ini (sambil
menunjukkan dus snack).

Gambar 2 Kotak Snack

2.

b.

Apa bentuk dus snack ini?

c.

Kira-kira bagaimana cara membuat dus snack ini?

d.

Ada berapa cara membuat dus ini?

Peserta didik memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyan
tersebut. (peserta diharapkan menjawab balok)

3.

Salah satu peserta didik diminta maju ke depan untuk membuka dus
tersebut

4.

Peserta didik dengan bimbingan guru, memotong bibir-bibir pada sisi-sisi
pembentuk dus

5.

Peserta didik merespon pertanyaan guru sebagi berikut: jika sisi-sisi
dihimpitkan lagi bangun apa yang akan terbentuk?
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6.

Peserta didik mendapat penjelasan bahwa bentuk kertas karton itulah
yang disebut jaring-jaring (istilah jaring-jaring mungkin merupakan
istilah baru yang perlu dikenalkan ke peserta didik)
a.

Peserta didik mengeksporasi dengan bantuan guru: bangun datar
apa saja yang terdapat pada jaring-jaring balok?

7.

b.

Bagaimana kaitannya dengan sisi-sisi pada balok?

c.

Mana yang menjadi rusuk balok?

Peserta didik mengamati peraga kubus, dan bersama guru melakukan
tanya jawab sebagai berikut.
a.

Guru bertanya, apa nama bangun ini? Bagaimana bentuknya jika
dibuka?

Gambar 3 Kubus

b.

Guru membuka peraga kubus sehingga membentuk jaring-jaring
kubus.

8.

Guru menyampaikan bahwa setelah dibuka membentuk jaring-jaring
kubus

9.

Guru bertanya, bangun datar apa yang terdapat pada jaring-jaring kubus?
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10. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok beranggotakan
4-5 orang.
11. Guru membagikan:


Lembar Kerja



1 peraga kubus



1 peraga balok



1 rangkaian bangun datar pembentuk kubus



1 rangkaian bangun datar bukan pembentuk kubus



1 rangkaian bangun datar pembentuk balok



1 rangkaian bangun datar bukan pembentuk balok

12. Peserta didik secara berkelompok diminta menyelesaikan Lembar Kerja
pada kertas plano
13. Setiap kelompok menempel kertas plano pada dinding kelas
14. Peserta didik meakukan kegiatan window shoping, dengan setiap
kelompok menugaskan satu anggotanya menjaga standnya.
15. Guru memberi penguatan terhadap materi tugas kelompok
16. Guru memberi kesempatan peserta didik menanyakan hal-hal yang belum
jelas
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Selidikilah jaring-jaring bangun ruang berikut:
1. Manakah yang merupakan jaring-jaring kubus?
2. Manakah yang merupakan jaring-jaring balok?
3. Manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus maupun
balok?
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C. Bahan Bacaan

Jaring-jaring Bangun Ruang
Apabila kita membuat kubus dari karton maka terlebih dahulu kita buat jaringjaring kubus yaitu rangkaian enam daerah persegi yang dapat dibentuk
menjadi sebuah kubus. Contoh rangkaian 6 persegi adalah seperti gambar ini.

AL
AL
Untuk mengetahui apakah suatu rangkaian persegi (seperti gambar di atas)
merupakan suatu jaring-jaring kubus atau bukan adalah dengan menentukan
salah satu sisinya sebagai bidang alas (AL). Setelah itu dapat ditentukan
bidang-bidang: atas (AT), kanan (KA), kiri (KI), depan (D), dan belakang (B).
Jika tidak ada bidang-bidang sisi yang berimpit maka rangkaian tersebut
merupakan suatu jaring-jaring kubus. contoh jaring-jaring kubus dan bukan
merupakan jaring-jaring karena sisi atas akan berimpit.
D

AT

KI B
AL KA AT

KI

B
AL KA AT

Karena jaring-jaring kubus terdiri atas 6 rangkaian persegi, maka pertanyaan
yang harus dijawab adalah, ada berapa macam rangkaian 6 persegi yang
berbeda? Untuk itu kepada siswa ditugaskan mencoba rangkaian enam
persegi yang berbeda.
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Dari rangkaian tersebut hanya didapat 11 jaring-jaring kubus yaitu:

(1)

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

( 10 )

(6 )

(5)

(11)

Sebuah bentuk jaring-jaring kubus dapat menjadi model bagi 6 (enam) buah
jaring-jaring balok. Dengan demikian karena jumlah jaring-jaring kubus ada
11 (sebelas) macam, maka dari 11 model jaring-jaring kubus tersebut dapat
menghasilkan 11  6= 66 jaring-jaring balok. Tetapi pada jaring-jaring kubus
tertentu didapat 3 pasang jaring-jaring balok yang kongruen, yaitu pada model
jaring-jaring kubus sebagai berikut:

Jadi jaring-jaring balok yang dihasilkan berbeda satu dengan lainnya ada
sebanyak 54 buah jaring-jaring balok (66 – 12 = 54).
Sebagai contoh jaring-jaring balok ABCD.EFGH, potonglah pada rusuk-rusuk
EF, EA, FB, FG, GC, EH, dan HD maka dapat dibentuk jaring-jaring balok sebagai
berikut:

174

Unit Pembelajaran
Jaring-jaring Bangun ruang

E

H

G
F

D
A

F

B

B

F

G

F

E

H

G

B

A

D

C

B
F

C

F

G

C

B

E

H

D

A

E

A

F

B

C
G

Jadi jaring-jaring adalah rangkaian bangun datar yang sisi-sisinya
berpotongan sehingga membentuk sebuah bangun ruang. Pembahasan jaring-
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jaring bangun ruang pada tulisan ini tidak semuanya disampaikan dan hal ini
lebih dimaksudkan untuk membantu guru dalam membuat alat peraga
misalnya penentuan volum bangun ruang.
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A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini pembahasan soal-soal USBN tiga tahun terakhir dan soal-soal
TIMSS yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang yang telah di sajikan
pada bagian sebelumnya dari unit ini. Pembahasan atau penyelesaian soal
yang disajikan di sini bukan merupakan satu-satunya cara yang benar.
Pembahasan atau penyelesaian soal-soal pada bagian ini disajikan untuk
menjadi alternatif dan sumber ide bagi guru dalam membahas soal-soal sesuai
dengan kebutuhan siswa.
Soal USBN 2017
No.
1

Soal

Perhatikan jaring-jaring kubus berikut!

Jaring-jaring kubus dengan posisi alas dan tutup yang tepat ditunjukkan
oleh gambar…
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B. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 4

D. 3 dan 4

Pembahasan

Pada jaring-jaring 1 , 3 dan 4 A dan T saling bersisian. Pada jaring-jaring 2, A
dan T berseberangan.

Soal TIMSS 1999
No.

Soal

1

Berikut ini contoh soal dalam TIMSS yang berkaitan dengan materi
jaring-jaring bangun ruang.
Perhatikan jaring-jaring bangun ruang di bawah ini.

Manakah di antara kubus berikut yang terbentuk dari jaring-jaring di
atas?

Pembahasan
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Pilihan A tidak mungkin, karena dalam posisi demikian seharusnya segitiga
terletak di sisi bagian bawah kubus (tidak tampak)
Pilihan B tidak mungkin karena dalam posisi demikian seharusnya segitiga
terletak di bagian sisi belakang sebelah kiri kubus (tidak tampak)
Pilihan D tidak mungkin karena dalam posisi demikian salah satu bangun
lingkaran hitam atau segitiga harus salah satu tampak di sisi depan kubus.
Yang mungkin adalah pilihan C, karena dalam posisi demikian segitiga
tidak tampak karena terletak di bagian sisi sebelah kanan kubus.

Soal TIMSS 2011
No.
1

Soal

Berikut ini adalah potongan-potongan kertas karton.

Jika Susan ingin membuat bangun ruang dengan menggunakan
potongan-potongan kertas tersebut, bangun berikut ini yang mungkin
terbentuk adalah…
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Pembahasan

Jawaban A tidak mungkin karena bangun-bangun yang tersedia tidak
semua memiliki luas yang sama.
Jawaban B tidak mungkin karena tidak tersedia bangun segitiga
Jawban B juga tidak mungkin karena tidak tersedia bangun tang berbentuk
trapesium.
Jawaban yang benar adalah D karena tersedia 2 buah bangun persegi untuk
menjadi alas dan tutup dan 4 bangun persegi panjang untuk menjadi sisi-sisi
prisma.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Saudara lalukan dengan menaikkan tingkat
atau level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis.
Misalnya soal-soal penyajian segibanyak tidak sekadar mengidentifikasi
jaring-jaring bangun ruang, bisa juga dikembangkan dengan menganalis
memodifikasi soal sehingga kemampuan analisis pandang ruang siswa dapat
ditingkatkan.
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Soal-soal HOTS memberi penekanan lebih pada proses: a. mentransfer fakta
dari satu konteks ke konteks lain, b. memilih, memproses, dan menerapkan
informasi, c. melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, d.
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan e. menguji
informasi dan gagasan secara kritis. Karakteristik soal hots adalah: 1.
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek
mengingat dan memahami, 3, stimulus menarik, 4 tidak familiar, 5, kebaruan.
Soal yang sudah sering muncul tidak menjadi HOTS lagi. Agar soal tersebut
menjadi hots maka konteks, stimulusnya atau pertanyaannya di ubah.
Mengubah stimulus dapat dilakukan antara lain dengan menyajikan informasi
berupa berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dll yang memiliki keterkaitan
dalam

sebuah

kasus.

Stimulus

hendaknya

menuntut

kemampuan

menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau
menciptakan. Dalam memilih kasus/permasalahan konstekstual dan menarik
(terkini) memotivasi peserta didik untuk membaca. Stimulus hendaknya
terkait langsung dengan pertanyaan (pokok soal) dan berfungsi jelas.
Berikut ini disajikan format penyusunan kisi-kisi hots dan kartu soal hots.
Format 1. Penyusunan kisi-kisi soal HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

Kompetensi
yang Diuji

: Sekolah Dasar (SD)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018
Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal
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Format 2. Kartu soal HOTS
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

:
:
:
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:
:
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI

MATERI

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Berikut ini disajikan beberapa contoh kisi-kisi soal dan soal HOTS untuk
materi jaring-jaring bangun ruang.
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
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: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 120 menit
: 4 soal
: 2017/2018

Unit Pembelajaran
Jaring-jaring Bangun ruang

NO
1

2

3

4

Kompetensi
yang Diuji
Menjelaskan
dan
menemukan
jaring-jaring
bangun ruang
sederhana
(kubus dan
balok)

Lingkup
Materi
Geometri

Menjelaskan
dan
menemukan
jaring-jaring
bangun ruang
sederhana
(kubus dan
balok)

Geometri

Menjelaskan
dan
menemukan
jaring-jaring
bangun ruang
sederhana
(kubus dan
balok)

Geometri

Menjelaskan
dan
menemukan
jaring-jaring
bangun ruang
sederhana
(kubus dan
balok)

Geometri

Materi

Indikator Soal

Jaring-jaring
bangun
ruang

Disajikan
gambar kubus
dengan dua sisi
tertempel
gambar
tertentu,
ditanyakan
jaring-jaring
dari kubus
tersebut.
Disajikan tabel
berisi
informasi
beberapa
potong kertas
dan jumlah tiap
potongnya,
ditanyakan
potongan
kertas mana
saja yang
diperlukan
untuk
membuat
jaring-jaring
balik.
Disajikan
gambar jaringjaring bangun
ruang balok
dengan ukuran
tertentu,
namun ada
bagian dari
jaring-jaring
tersebut yang
hilang.
Ditanyakan
ukuran bagian
yang hilang
Disajikan
gambar bukan
jaring-jaring
kubus,
ditanyakan
bagian yang
harus digeser
atau
dihilangkan
agar menjadi
jaring-jaring
kubus.

Jaring-jaring
bangun
ruang

Jaring-jaring
bangun
ruang

Jaring-jaring
bangun
ruang

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L3

Pilihan
ganda

2

L3

Pilihan
ganda

3

L3

Pilihan
ganda

4

L3

Pilihan
ganda
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Berikut ini contoh soal HOTS untuk materi jaring-jaring bangun ruang.
Saudara dapat mendiskusikan jawaban dari soal-soal tersebut dengan rekanrekan Saudara.
Contoh 1 materi jaring-jaring bangun ruang
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

Menjelaskan
dan
menemukan
jaring-jaring
bangun
ruang
sederhana
(kubus dan
balok)

: SD

Kurikulum

: 2013

: V

Bentuk Soal

: Pilhan Ganda

: Matematika

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku
Sumber :

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar kubus berikut.
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI
Geometri
MATERI

Jaring-jaring yang benar untuk gambar kubus di atas
Jaring-jaring
bangun ruang

adalah…
A

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar
kubus
dengan dua
sisi
tertempel
gambar
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Kunci
Jawaban
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tertentu,
ditanyakan
jaring-jaring
dari kubus
tersebut.

B

C

D

Contoh 2 materi jaring-jaring bangun ruang
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas

: SD
: V

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda
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Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

Menjelaskan
dan
menemukan
jaring-jaring
bangun ruang
sederhana
(kubus dan
balok)

: Matematika
Buku
Sumber :

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
bangun

Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI
Geometri

jumlah

A

9 buah

B

4 buah

MATERI

Jaring-jaring
bangun ruang

INDIKATOR
SOAL

Disajikan tabel
berisi informasi
beberapa
potong kertas
dan jumlah tiap
potongnya,
ditanyakan
potongan
kertas mana
saja yang
diperlukan
untuk membuat
jaring-jaring
balik.

Kunci
Jawaban

Adi memiliki beberapa potong kertas karton
dalam ukuran seperti di atas. Apabila Adi ingin
membuat balok, bangun mana yang tidak perlu
digunakan?
A. Bangun A sebanyak 1 buah
B. Bangun A sebanyak 2 buah
C. Bangun B sebanyak 1 buah
D. Bangun B sebanyak 2 buah

Contoh 3 materi jaring-jaring bangun ruang
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: V

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

:

KOMPETENSI
DASAR

Menjelaskan
dan
menemukan
jaring-jaring
bangun ruang
sederhana
(kubus dan
balok)

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI
Geometri
MATERI

Budi ingin membuat balok berikuran 5 cm x 5 cm
x 8 cm. Budi telah merancang jaring-jaring

Jaring-jaring
bangun ruang

seperti gambar di atas. Namun bagian yang
berwarna hijau dan biru terpotong secara tak

INDIKATOR
SOAL

Disajikan
gambar jaringjaring bangun
ruang balok
dengan ukuran
tertentu,
namun ada
bagian dari
jaring-jaring
tersebut yang
hilang.
Ditanyakan
ukuran bagian
yang hilang

Kunci
Jawaban

sengaja.
Bagian yang terpotong tersebut berukuran…
A. Hijau berukuran 5 cm x 5 cm dan biru
berukuran 5 cm x 5 cm
B. Hijau berukuran 5 cm x 8 cm dan biru
berukuran 5 cm x 8 cm
C. Hijau berukuran dan biru berukuran 5 cm x 8
cm dan biru 5 cm x 5 cm
D. Hijau berukuran 5 cm x 5 cm dan biru berukuran
5 cm x 8 cm
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Contoh 4 materi jaring-jaring bangun ruang
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menjelaskan
dan
menemukan
jaring-jaring
bangun ruang
sederhana
(kubus dan
balok)

: SD
: V
: Matematika
Buku
Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Pilihan Ganda
:
Aplikas

Penalaran

i

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

A
B

LINGKUP
MATERI
Geometri

C
F

D

E

1 langkah

MATERI
Jaring-jaring
bangun ruang

Gambar di atas bukanlah jaring-jaring kubus.
Bangun tersebut akan menjadi jaring-jaring

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar bukan
jaring-jaring
kubus,
ditanyakan
bagian yang
harus digeser
atau
dihilangkan
agar menjadi
jaring-jaring
kubus.
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Kunci
Jawaban

apabila..
A. Persegi A di geser ke kiri 1 langkah.
B. Persegi A digeser ke kiri 2 langkah
C. Persegi A digeser ke kiri 3 langkah
D. Persegi A digeser ke kiri 4 langkah
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Pada unit jaring-jaring bangun ruang untuk ini telah dibahas kompetensi
dasar pengetahuan (KD) 3.8 kelas V yaitu menjelaskan dan menemukan jaringjaring bangun ruang sederhana (kubus dan balok) dan KD keterampilan 4.8
yaitu membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana (kubus dan balok).
Materi-materi yang di bahas dalam unit mempunyai banyak aplikasi dalam
kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata.
Untuk mencapai KD perancangan kegiatan pembelajaran merupakan salah
satu unsur terpenting agar KD dapat tercapai dengan baik. Merancang
aktivitas pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana
yang tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhartikan kondisi peserta didik.
Untuk mencapai target KD dibahas serentetan kegiatan, antara lain contoh
aktivitas yang dapat dilakukan, bahan bacaan yang mendukung, dan
pembahasan soal contoh USBN dan/atau soal PISA/TIMSS serta contoh
pengembangan soal-soal yang berorientasi berpikir tinggkat tinggi yang
dilalui dengan pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang kesemuanya dalam
rangka ketercapaian KD tersebut.
Aktivitas yang baik akan menghasilkan output pembelajaran yang baik pula.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran yang baik.
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Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit jaring-jaring bangun
ruang ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini:
1.

bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.

3.

lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
siswa-siswi Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.

4.

jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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Paket Unit Pembelajaran
Geometri

Paket unit pembelajaran geometri ini terdiri dari 4 unit pembelajaran, yaitu
unit pembelajaran 1 Bangun datar, unit pembelajaran 2 Bangun Datar, unit
pembelajaran 3 Hubungan antar garis dan unit pembelajaran 4 Jaring-jaring
Bangun Ruang.. Setiap unit berkaitan dengan satu atau lebih Kompetensi
Dasar yang tercantum dalam permendikbud nomor 37 tahun 2018. Unit-unit
tersebut sebaiknya dipelajari secara berurutan, namun bisa juga dipelajari
secara terpisah tergantung pada kebutuhan Saudara. Saudara dapat langsung
mempelajari unit-unit tertentu yang Saudara butuhkan tanpa mempelajari
unit sebelumnya. .
Dengan belajar menggunakan unit-unit ini diharapkan Saudara dapat
meningkatkan kompetensi pembelajaran terkait

geometri dan juga

meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan menyelesaikan soal
HOTS terkait materi tersebut. Melalui materi-materi tersebut, diharapkan
Saudara dapat memfasilitasi siswa menguasai materi geometri dengan baik.
Oleh karenanya, walaupun telah tuntas menguasai materi tersebut ini Saudara
diharapkan terus memperkaya diri dengan banyak membaca literatur lain,
memperbanyak contoh masalah, dan menerapkan strategi pembelajaran yang
efektif bagi siswa. Selain itu, Saudara diharapkan mendapatkan pengalaman
belajar bagaimana menguatkan banyak nilai karakter melalui permasalahanpermasalahan terkait geometri seperti rasa ingin tahu, pantang menyerah,
teliti dan lain-lain
Buku kumpulan unit ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai bahan
belajar mandiri yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guru.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini. Buku ini
masih jauh dari sempurna. Agar topik dan pembahasan pada buku ini
senantiasa relevan dengan perkembangan kebutuhan guru di lapangan,
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penulis terbuka untuk menerima saran dan kritik terkait topik dan isi buku ini.
Untuk itu, saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk
perbaikan buku ini di masa yang akan datang.
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