
 
 
 
 

 
 

ABSTRAK 

Peningkatan Hasil Belajar Jaring-Jaring Balok dan Kubus dengan 
Pendekatan Konstruktivisme pada Siswa Kelas IV SD Negeri  

12 Tanjung Lolo Kabupaten Sijunjung. 
Oleh: Niken Wilanda, 2009 – 95400. 

  
 Berdasarkan pengalaman peneliti di SD Negeri 12 Tanjung Lolo, dalam 

pembelajaran menemukan jaring –jaring balok dan kubus siswa hanya bersifat 
pasif, guru tidak mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal siswa.  
Siswa tidak menemukan sendiri konsep pelajaran. Hal ini mengakibatkan nilai 
hasil belajar siswa rendah. Untuk itu penulis melalui penelitian ini mencoba 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam menemukan jaring-jaring balok dan 
kubus dengan pendekatan konstruktivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan perencanaan,bentuk pelaksanaan dan hasil pembelajaran 
jaring-jaring balok dan kubus dengan pendekatan konstruktivisme. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang menggunakan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 12 
Tanjung lolo kabupaten Sijunjung yang berjumlah 19 orang. Data ini diperoleh 
dengan menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian dari setiap siklus yang dilaksanakan dalam penelitian 
mulai dari perencanaan siklus 1 pertemuan 1 memperoleh nilai 82%, siklus 1 
pertemuan 2 dengan nilai 92% sedangkan siklus II meningkat menjadi 96%. 
Pelaksanaan aktivitas guru pada siklus 1 pertemuan1 diperoleh nilai 72%, silkus 1 
pertemuan 2 diperoleh nilai 87 %,dan siklus II meningkat menjadi 89%. 
Sedangkan dari aktivitas siswa pada siklus I pertemuan1 dengan nilai 70%, siklus 
I pertemuan 2 dengan nilai 85%, dan siklus II meningkat 86%. Hasil belajar siswa 
dari aspek afektif pada siklus I pertemuan 1 diperoleh 74%, siklus I pertemuan 2 
diperoleh 84%, dan siklus Iimeningkat menjadi 86%. Dari aspek psikomotor pada 
siklus I pertemuan1 diperoleh 73% ,siklus I pertemuan 2 rata-rata 85%,dan siklus 
II meningkat 85%. Aspek kognitif  pada siklus I pertemuan 1 diperoleh 63% , 
siklus I pertemuan 2 mencapai 89%, dan siklus II meningkat menjadi 94%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Matematika dengan 
menggunakan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri 12 Tanjung lolo. 
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